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 .................................................................................. ARTISANORD1877 فرتيزفنور 

 .....................................................................................ARTISANORD  1877أرتيزفنو

 ............................................................................................AL YOUCOS SARL1877

1877سينياتيغ أليلينيوم.............................................................................................. 

 .............................................................................CENTE IMANE LAMRABTI1877

 ........................................................................ATLANTIC FACILITY SARLAU1878

 ...................................................................................MONTE CARLO SHOP1878

 ............................................................................................... STE CASH 1519 1878

 ...........................................................STE BEKKI NOU-EDDINE TRAVAUX1879

 .................................................................................................PUR OXYGENE1879

 ...................................................................MEHDI ALAOUI PIECES AUTOS1879

 ........................................................................................STE NBMA SARL AU1879

 ...........................................................................STE RENOU SAHARA SARL1882

 .................................................................................................. ARTISANORD 1882

 ................................................................................................................HELPIX1882

 ...............................................................................................STE SAPLY MAN1882

 ...................................................................................................LOUIZI OPTIC1881

 ................................................................................... ALSHAYA MOROCCO 1881

 ........................................................................................................... FERTIKAS1881

 .................................................................................................MSAB SARL AU1881

 ...............................................................................................STE SAPLY MAN188(

 .............................................................................................................PLOMEK188(

 ....................................................................................IBN TOUFAIL PROMO188(

 .............................................................................................HM LOGISTIQUE188(

 ....................................................................... LASAMIR BUILDING GROUP188(

 .................................................................................. WALID DISTRIBUTION188ج

 ...............................................................................................STE SAPLY MAN188ج

 ......................................................................................................JR CARRIERE188ج

 ................................................................................. LES MAÎTRES PRESTIGE1880

 .............................................................................................MIMA HOLDING1880

 ...........................................................................................ATLAS DAY EVENT1880

 .........................................................................UBER SYSTEMS MOROCCO1885

 ..........................................................................................STE GOOD FLUIDE1885

 .............................................................................................................. 1885فارفشوب

 ...............................................................................................TIJANI HARVEST1886
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 .................................................................................................MECANOTECH1886

 .......................................................................................................SK NEGOCE1886

 ............................................................................................. RIBIC COMPANY1886

 .................................................................................... AMBIANCE PARQUET1887

 .................................................................................................WOOD INSIDE1887

 .................................................................................MOLOUD ACCESOIRES1887

 ..............................................................................................AKSU ARMATUR1888

 .............................................EL HANAFI PLASTIQUE POUR EMBALLAGE1888

 ........................................................................................... 1888أطلس بيست ترف  نغ

 ............................................................................................ MERSEN MAROC1888

 ...................................................................AFRICA RETAIL MARKET - ARM1889

1889فيال لي أريس.......................................................................................................... 

 ...........................................................................................YAKELECTRONICS1889

 .............................................................STE GLOBAL ASSURENCE Y VIAJES1889

 ......................................................................................... ASMATEC SARL AU1892

 ................................................................................................ STE CASH 15191892

 ....................................................................................EDDAK EQUIPEMENT1892

 .....................................................................AUTOECOLE ABRID NLMANE1892

 .....................................................................................MEDI QUEST GROUP1892

 .................................................................................. BE PASSION BUSINESS1891

 .............................................................................................................. DIAEHA1891

 ................................(ENTREPRISE GHRAR BRAHIM DE FORAGE (EGBF189(

 ................... COMPTOIR AGRICOLE ET INDUSTRIEL DU SUD (CAGIS(189(

 .................................................................TRADE CASH FINANCE SERVICE189(

 .......................................................................................................STE ENJ ART189(

 .....................................................................................................CODINGART189(

 ...................................................................................... SOCIETE STABULUM189ج

 ........................................................................................................ SAMIA TBC189ج

 ........................................................................................ENNALI STYLE SARL189ج

 .................................................................STE AMESHOUL SERVICES SARL1890

 ..................................................................................STE SOMALMINE SARL1890

 ...........................................................................................................SIMAFOC1890

 .....................................................................................COIN ZEN ET BELLE II1890

 ...............................................................................................BADRIMO SARL1890

 ..................................................................................................BADRIMO sarl1890

 ..................................................................................STE SOMALMINE SARL1895

 ..........................................................................SOCIETE REJDALI TRAVAUX1895

 ....................................................................................................... M A N AGRI1895

 ..................................................................................SELF CITY CAR SARLAU1895

 ..............................................................................................URBAN LEGEND1896

 ....................................................................................... STE EL HAICHI TRAV1896

 ...............................................................................................STE BONIFLEUR1896

 ................................................................................................... IPG SUPPORT1897

 ........................................................................................................ MEATCOM1897

 ............................................................................................A AND Y Sourcing1897

 ................................................................................... LATCHINA S M N PRO1897

 .......................................................................................................... TAWANTE1898

 ............................................................................................ STE KAYM IMMO1898

 ....................................................................................................SANI FNIDEQ1898

 .......................................................................................................HRYM SARL1898

 .........................................................................ACOM ‹ Z INTERNATIONAL1899

 ............................................................................ Investissement BEN DRISS1899

 .........................................................ECOLE DE SANTE PRIVEE AVICENNE1899

 ..................................................................................................BADRIMO sarl1899

 ................................................................................................... CHRONOTAC1922

 ..................................................................COOL-MASTER CHEF SERVICES1922

 ...........................................................................................................SIMAFOC1922

 .....................................................................................................GILET INDUS1922

 ......................................................................INSTITUT PRIVE PLAZATORO1921

 ................................................................................................SAGHRANI CAR1921

 .................................................................................................... INNOVSTEPS1921

 ..........................................................................STE EXCEL BENNE SARL AU1921

 ..............................................................................................................VENTEC192(

 ............................................................................................ STE KAYM IMMO192(

 ...................................................................................... STE JEMMAME TRAV192(

 .................................................................STE AMESHOUL SERVICES SARL192ج

 ............................................................................................. AGRU CONSTRU192ج

 ...............................................................................WAHOUB  FRERES  SARL192ج
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 ........................................................................................ZAIDA PARTENAIRE192ج

 ......................................................GECKO CONSULTING 1920ڭيكو كانسولتينڭ

1920أليثيا كرياسيون................................................................................................... 

 ..............................................................................................EL FATTAK ANAS1920

 ...............................................................................LIBERTAD  CAR  RENTAL 1920

 ................................................................................................. SBATAG FOOD1925

 ...................................................................................IKHWANE RHANNAM1925

 ................................................. TICHKA PRODUCTS AND CONSULTING1925

 .............................SOCIETE MAROCAINE ENNABIRHA D’ELECTRICITE1926

 .....................................................................CHAMARIQ CONSTRUCTION1926

 .....................................................................................NORMONDI ORIENT1926

 ............................................................................... GROUP ATAJDID TRANS1927

 ..............................................................................................AMATHY TRANS1927

 .................................................................... TOP  BUREAU  CASA  SARL.AU1927

 ................................................................................................ ATLAS D3 SARL1927

 ........................................................................................ SHOPPINET TRANS1928

 ................................................................................................MEGA EDITION1928

 .............................................................................................ESSAOUIRA MED1928

 ................................................................................................. LA MOGADOR1928

 ..............................................................................AUTO ECOLE BEN SALEH1929

 .................................................................................................................S.T.H.S1929

 ETABLISSEMENT ARISTO THALES D›EDUCATION ET

 .................................................................D›ENSEIGNEMENT PRIVE1929

 ................................................................................................. ISAKAN ISSAM1929

 ...................................................................................PANAM ACCESSOIRES1912

1912شركة روفي فارم.................................................................................................... 

 ..................................................................................................STE SUGESTAP1912

 .................................................................................. FUSION IMMOBILIERS1912

 .................................................................................. FUSION IMMOBILIERS1911

 ......................................................................................................FAIDI TRENS1911

 SOCIETE IMMOBILIERE RAWD فلشلال   روض  فلعقارية  فلشركة 

 .............................................................................................ECHAMAL1911

 ..............................................................................................ATL TRANSPORT1911

 .....................................................................................The New Prometheus191(

 ............................................................................................. RESIDENCE NICE191(

 .................................................................................................MANAY AUDIT191(

 ................................................................................TELTONIKA MOROCCO191(

 .......................................................................................MINOTERIE EPIDOR191ج

 .............................................................................................................H.I PARA191ج

 ........................................................................ABDLILAH-SYS-IRRIGATION191ج

 ................... INTERNATIONAL TECHNO BOOST CONSULTING - ITBC191ج

 ........................................................................................ MY KAWA MARKET1910

 ........................................................................................................STE LES(RB1910

 ................................. COMPLEXE AGRO INDUSTRIEL TAMOUNT SARL1910

 ................................................................................................................. 1910ف رفاس

 ................................................................................................................. 1915ف رفاس

1915عز فلعرب فمبوغ.................................................................................................... 

CULTURE  A1915 ش م م........................................................................................... 

 ................................................................................................... SMART MTEC1915

 ...............................................................................................S.O.S BIEN-ËTRE1916

 ............................................................................................... J2K DISCOVERY1916

 ............................................................................................................BLUERED1916

 ..............................................................................................RIF ARMATURES1917

 ....................................................................................................... 1917فونسييب  فس

 ...................................................................ZENATA CAR SERVICE SARL AU1917

 ......................................................................................STE  LAMAL SARL AU1917

1918فل   رما................................................................................................................ 

 ....................................................................................................... JADOR CAR1918

 ................................................................... PANAFRICAN LOGISTICS TWO1918

 .......................................................................................................SINVA SARL1919

 .............................................................................................TGV BATIMENT 21919

 ........................................................................................ ISO TECHNOLOGIE1919

 LE CENTRE POUR LE LEADERSHIP ET L›EXCELLENCE

 ............................................................................. OPERATIONNELLE1919

 ........................................................................... SANABIL ASSAFA II PRIVEE19(2

 ........................................................................................ MY KAWA MARKET19(2

 ..........................................................................................................MY KAWA19(2

 ..........................................................................................................MY KAWA19(2
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2)19باه كلباني............................................................................................................. 

 ................................................STE KERARMI DE TRAVAUX DIVERS SARL19(1

1)19ال توريك س ك أ................................................................................................... 

 .................................................................................................... MEKNATRAV19(1

 .................................................................................................... MEKNATRAV19(1

 ............................................................................OPTIMUM SAFE SERVICES19(1

 .......................................................................................MOORISH CONSEIL19((

 .............................................................................................MOORISH STAFF19((

 .............................................................................. STE VIP VAPEURSARL AU19((

ج)19بريسينج لو فيالج.................................................................................................. 

 ............................................................................................BOULAHYA PIECE19(ج

 ............................................................................ STE SERVICES LA SAGESSE19(ج

 .....................................................................THE MACARTHUR COMPANY19(ج

 ..............................................................................PNEUMATIQUE DAOUDI19(0

 ................................................................................................................INJICIO19(0

 ............................................................................................................O›CHOIX19(0

 ................................................................................... CONCORDE FINANCE19(0

 ........................................................................................................ IRIS HOME19(5

 .......................................................................................PERFECT BOBINAGE19(5

 ........................................................................LAAOUINATE DES TRAVAUX19(5

 ...............................................................................................................BRASRY19(5

 ................................................................................................... ..................ICE719(6

 ..........................................................................................................HLALI BAT19(6

 ....................................................................................SIDI GHANEM TRANS19(7

 .................................................................................. CLINIQUE AL MADINA19(7

 .............................................................SUD CONCESSION AUTOMOBILE19(7

 .................................................................................................GROUPE JMSN19(7

 ..................................................................................BINAYATE WA SAKANE19(7

 .......................................................................................ARKANE SOLUTION19(8

 ................................................................................................ MARKET WAVE19(8

 ........................................... STE PARAPHARMACIE TAOUNATE SARL AU19(8

 ............................................................................................IB FROID MAROC19(8

 ........................................................................... SANABIL ASSAFA II PRIVEE19(9

9)19مينارف فينانس جروب........................................................................................... 

 ..........................................................................................................AYCOFFEE19(9

9)19مينارف فينانس جروب........................................................................................... 

 ........................................................................................................TARIK ELEC192ج

 .................................................................................CAFE  LE  CHATAIGNIER192ج

 .........................................................................................................EDEC 2ج19شركة

2ج19مينارف فينانس جروب........................................................................................... 

 .......................................................................«MAREE ESSALAM «SARL AU191ج

 ............................................................................................... SABBAR TOURS191ج

 ...............................................................................................PANAMA AGRO191ج

 ......................................................VILLA AGOUNI SARL - 1ج19فيال فكوني ش م م

 ................................................................................................................UTECH19ج(

 .................................................................................WOW PEOPLE SARL AU19ج(

 ....................................................................ESPACE SUD CONSTRUCTION19ج(

 .........................................................L-LOPA CLUSTER HOLDING SAR AU19جج

 .....................................................................TRANS BEN EL HADJ EXPRESS19جج

جج19كفي تنوير.............................................................................................................. 

 .............................................................................................. ERMA TRADING19جج

 ......................«SOCIETE IMMOBILIERE LAYA SARL» 0ج19 فلشركة فلعقارية ليا

 ...........................................................................................................CITYGEST190ج

 .................................................................................EL HIBA STAR SERVICES190ج

0ج19« صـــــوفـيــلـــيــــب « -  ش.ذ.م.م................................................................................ 

 .......................................................................PRIVATE SECURITY ATLANTA195ج

 ................................................................................................BATI BATIMENT195ج

 .....................................................HOLDING DE GESTION DES ACTIONS195ج

 ....................................................................................STE BOUDOUR FARAJ195ج

 ... SOCIETE D AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE196ج

 .....................................................................................................VILLA MOKA196ج

 .......................................................Y&M PRODUCTS AND CONSULTING196ج

 ............................................................................................................. SAFIOPE196ج

 ..........................................................................................................RICO FISH197ج

 STE MAROCAINE PRIVEE DE MANAGEMENT ET DES NOUVELLES  

 ................................................«TECHNOLOGIES SARL»SMPMNT197ج

 SOCIETE EGYPTIENNE MAROCAINE »فلشركة فملصرية فملغربية للنسيج

 ........................................................................................« DU TEXTILE197ج
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 ...................................................... STE ABDEL AHADOUCH TRANS SARL198ج

 .......................................................................................... AGRI CONSTRISTE198ج

 ..................................................................................................PT PRODUCTS199ج

 ...................................................................................................MED JULIPRO199ج

 ..........................Maison d›architecture ouahabi par abreviation M.A.O199ج

 .................................................................................................... ................FBSP199ج

 .......................................................................................................... TRANSYO1902

 ....................................................................................... INCHAE WATAAMIR1902

1902بو كوفه ف لوبليي.................................................................................................... 

 ..................................................................................................... ULTRA BETIS1902

 ...................................................................................................MMTS TRANS1902

 ..............................................................................WAHOUB  FRERES   SARL1901

 ............................................ ECOSERVICE NEGOCE IMPORT ET EXPORT1901

 ........................................................................................................EBR TRANS1901

 ...................................................................................ISMAN AUTO SERVICE1901

 ..............SOCIETE ABDERRAHMANE ET FRERES D›IMPORT EXPORT 190(

 ................................................. ETABLISSEMENT PRIVEE LA VILLE VERTE190(

 .........................................................................................MMB DIAGNOSTIC190(

 ................................................................................SOCIETE DNA TRAVAUX190(

ج190ف نيفيب فطالنتيك................................................................................................... 

ج190سوكوباطرف............................................................................................................ 

 ...........................................................................................NEGAFRI SARL AU190ج

 ......................................................................................EXTRA COURS PRIVE190ج

 ........................................................................................................ MEREI CAR190ج

 ......................................................................TOP BUREAU CASA  SARL.AU1900

 .................................................................... ANAPURNA CONSTRUCTION1900

 .......................................................................................................ICDT IMMO1900

1905 اسين ماربر........................................................................................................... 

 ................................................................................................................ ROKNI1905

 .................................................................................................STE 2MO SARL1905

 ....................................................................................ESPACE LA CITADELLE1905

 .................................................................................................... VERIT TRANS1906

1906باريل برومو........................................................................................................... 

 ....................................................................................................STE FORCHIC1906

 .................................................................CONCASSAGE BENI OUAKLANE1907

 ...................................................................... PAPETERIE SANS FRONTIERE1907

 ....................................................................................................FIL DE PECHE1907

 ....................................................................................................CITTA YANGA1908

 ..................................................................................................... TRANS NIAZ1908

 ............................................................................ MENUISERIE ROMA-LINA1908

 ..................................................................SOCIETE IKHWANE RHANNAM1909

 ..................................................................................Moroccan Green Invest1909

 ................................................................ STE RAMSSIS LOGISTIQUE SARL1909

 ...............................................................................................................RIASEM1952

 .................................................STE OUM ALQURA DISTRIBUTION SARL1952

 ......................................................................ALWIAM TRAVAUX GENERAL1952

 .............................................................................. STE CLICHY TRANS SARL1952

 ................................................................................ NADIA TRANSACTIONS1951

 ........................................................................................HANDASSA ISKANE1951

 ......................................................................................MLI-PERFORMANCE1951

 ............................................................................................. ZBARTA SERVICE1951

 ............................................................................................. CSYAS BUSINESS195(

 ................................................................................................TIFAWINE INFO195(

 .................................................................................SANITAIRE OUMHAND195(

 ..............................................................................STE ONE MOVE SARL AU195(

 ..........................................................................................BADEMAS IMMOB195ج

 ................................................................................................................ ج195تيز فمت

 ................................................................................................IMEM industriel195ج

 ..............................................................STE TRANSPOMME MIDELT SARL195ج

 .............. (SOCIETE JIOUDI DE TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE (SJTL1950

 ................................................................................................RIMAS ESTATES1950

 ...............................................................................................................CAPFIN1950

 ...............................................................................BENABDELAJALIL NORD1955

 ........................................................... ZWUIN CLOTHGING1955  )زوين كلوثينغ)

 ............................................................................ STE FELLAH ATLAS BILADI1955

 ............................................................................................ ADIMPRO 1956ف  لربو

 ................................................................................................... 1956فلتوفرك نيكوص

 ...................................................................................... DOUKHI OUMAIMA1956
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 ...............................................................................................EASY GLOBAL IT1956

 ..........................................................................................................MEDESCO1957

 .................................................................................................. WAM MAROC1957

 ..............................................................................................LATIRAM MEDIC1957

 .......................................................................................................INSTEAU BIJ1957

 .....................................................................................................INGENI CALL1958

 ................................................................................................. GENIE WARCH1958

 ..........................................................................................................MEDESCO1958

 ..................................................................................... ABRAPROMO IMMO1958

 ...............................................................................AFRICAN ARTY GALLERY1959

 .................................................................................... THANDRY LOGISTICS1959

 .................................................................................................GARCIA IMMO1959

 ..........................................................................JAMAL VOYAGE 1962جلال للسفر

 .................................................................................................... Mkiné Center1962

 ..................................................................... GROUP BTB-BJJ IMMOBILIER 1962

 ..................................................(RISSAMATCO CHAMAL( 1962رصلاطكو شلال

 .................................................................................................... .................SI(B1961

 ................................................................AUTO ECOLE YOUNES AIN ATIQ1961

1961زبد إ أش إنلاء...................................................................................................... 

 ...............................................................................................................CIV-BAT196(

 ............................................................. GLOBAL CHINESE MOTORS SARL196(

 ......................................................................................STE ROCLH GROUPE196(

 .................................................................................PLAZA  CORPORATION196ج

 ....................................................................................................... «PRO-NEB»196ج

 ........................................................................................................FLO RETAIL196ج

ج196شركة ماروتشا أ ب ش.م.م.................................................................................. 

 ......................................................................................................VILLA GLASS196ج

 ............................................................................................«BABA TRAVAUX»1960

 .................................................................................................................I PORT1960

 ............................................................................... CORA SUD TRANSPORT1960

 .............................................................................................«AZELFA WORK»1960

 .......................................................................................................RIYAD AZIZ1965

 ..................................................................«SALAMA ROUTE 1965«سالمة فلطريق

1966شركة أنوز كاش ش.م.م....................................................................................... 

 .........................................STE GROUPE FONCTION SECURITE SARL AU1966

1966 تكنيك ڭالص....................................................................................................... 

 ............................................................NOUREDDINE ET DRISS TRAVAUX1966

 .............................................................SAHARA CONTROLE TECHNIQUE1967

 ................................................................................. AAHD AGRI &ELEVAGE 1967

 ..........................................................................KRONAD IMPORT EXPORT1968

 ...............................................................................................FARAH-AGRICO1968

1968مارهيس ڭروب..................................................................................................... 

1969وف  ماستب.............................................................................................................. 

 ...............................................................BRYLA SERVICE INTERNATIONAL1969

 .......................................................................................... 1969ش)م هولد نغ كروب

1969فيطو وفلعروي...................................................................................................... 

 ................................................................................. NIHAD AGRI&ELEVAGE1972

 .............................................................................................................. FITKIDS1972

 ...............................................................PHARMACIE SAMAE ANDALOUS1972

 ......................................................................... FLOWER CAMP DU GHARB1971

 ........................................................................................ CREATIVE SYSTEME1971

 ....................................................................CH COSMETIC&CONSULTING1971

 .... SOCIETE PHARMACEUTIQUE DE REPARTITION ET  LOGISTIQUE1971

 ........................................................................................................KINYANOR1971

 ..........................................................................................................NAFAAAN197(

 ...............................................................................................LIBERTY INVEST197(

 ...........................................................................................................E.Z Maroc197(

 ..............................................................................STE OCM FORAGE SARL  197ج

 ................................................................STE CHRIKAT AZZIANE SARL AU197ج

 ................................................................................................................. J.S.DIV197ج

 ............................................................................................................BATILECE1970

 ............................................................................................................BATILECE1970

 ...................................................................................................... .............L.V.A 1970

 ...........................................................HAPPINESS AGENCE IMMOBILIERE1970

 ........................................ GERANCE- LIBRE DE FONDS DE COMMERCE1970

 ...............................................................................RAKIM IMPORT EXPORT1975

 ..........................................................................................CORUMAL 1975كوريلال

1975كولد كاي فنفست................................................................................................. 
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1976كولد كاي فنفست................................................................................................. 

1976فطريجة فنفيست.................................................................................................. 

1976فطريجة فنفيست.................................................................................................. 

 ................................................................................................H.F.S BUSINESS1976

1976شركة فلعقارية إ لنور.......................................................................................... 

 .................................................................................... AARIF FORAGES SARL1976

1977شركة فلعقارية إ لنور.......................................................................................... 

 ................................................................................................LAGHNIYA CAR1977

 .............................. A.W.BEDRAOUI ASSURANCES1977  ف ف بدرفوي فسيبونس

 .....................................LA SOCIETE SAOUDIENNE MAROCAINE MARS1978

 ..............................................LABORATOIRE GÉNÉRAL DES BÂTIMENTS1978

 ............................................................STE ENNAFFAA TRAVAUX SARL AU1978

 ...............................................................................................MECHMED CAR1979

 ......................................................................................................HAUTRADIV1979

 ......................................................................................................SEDIPHARM1979

 .....................................................................................EVENT CONFECTION1979

 ...............................................................................MESBAH DISTRIBUTION1982

 ............... LABORATOIRE DE GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX PUBLICS1982

 ...........................................................................................DATTES AGRI SUD1982

 ........................................................................................................... WIM CAR1982

 ......................................... PME DOMICILIATION CONSEIL ET GESTION1981

 ...................................................................................................................ECCO1981

 ......................................................................STE BREST-NEGOCE SARL AU1981

 ............................................................STE JAIDI-HOUSE-INVEST SARL AU198(

 .........................................................................................AMANE PROPERTY198(

 .................................................................................... TWAYS CONSULTING198(

 .................................................................................................... ALAR  TRANS198ج

 ..........................................................................................NASSIRI MOJAHID198ج

 ............................................................................DIAG ELECTRO ELHATIMY198ج

 ................................................................................PHARMACIE PRESTIGIO198ج

 ...............................................................................KSSAR CONSTRUCTION1980

 ..........................................................................................................DISTRIBIO1980

1980أستيلب................................................................................................................. 

 ..........................................................................................................LYRY SARL1980

 .............................................................................................................INESARA1985

 .......................................................................................... RIAD ELVASIMMO1985

1985حريك ترففو.......................................................................................................... 

 ........................................................................................................LE CATELET1985

1986أستيلب................................................................................................................. 

 ......................................................................CAPITAL TRUST PATRIMOINE1986

 ...........................................................................CAPITAL TRUST HORIZON1986

1987فلوف  لخضر.......................................................................................................... 

 ........................................................................CAPITAL TRUST HARMONIE1987

 ........................................................................................................MAZANICE1987

 ....................................................................SOCIETE WORLD BTP MAROC1988

 ............................................................................................CINCO RENT CAR1988

 .................................................................. (QOLIBRI TRANS( 1988كوليربي ترفنس

 .................................................CARRIERE CONCASSAGE NADOR(CCN( 1988

 ....................................................................GLOBAL FINANCIAL SERVICES1989

 ...................................................................................ATLAS GOLD & SILVER1989

 ..MYCS INTERNATIONAL TRANSPORT & LOGISTICS « MITL » SARL AU1989

 ..................................................................... SOCIETE RADESS INGENIERIE1989

 .................................................................................EURO LOGISTIC TRANS1992

 .....................................................................STE LOGISTIQUES DES VILLES1992

 SOCIETE AL AMANE POUR L’AMENAGEMENT ET L’HABITATION SARL1992

 ................................................................................TRANSPORT ARRAHMA1991

 ................................................................................ EXASPERES AKHAWAIN1991

 ...........................................STE PRIMA AQUA INVEST ORIENTALE SARL1991

 .................................................................................ENTREPRISE OUENZAR199(

 ...................................................................................... AUSTRAL LOGISTICS199(

 ...................................................................................................TAX ADVISOR199(

 ....................................................................................................... HS SAKANE199ج

ج199شركة فلخيام فلتحضيب ة لللدفرس فلعليا........................................................... 

 .........................................................................UNIVERS INVEST S.A.R.L AU199ج

 .....................................................................MOROCCAN HOUSE HOTELS199ج

1990ميكرو ماك�سي للخدمات...................................................................................... 

 ................................................................................CONDIS4MAR SARL.AU1990

 .................................................................................BABY FOOD MAGHREB1990
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 ............................................................................. SOUMED DISTRIBUTION1995

 ......................................................................................... PARA LEMFENNEN1995

 ............................................................................................COMP TMS SARL 1995

 ........... » Société pour l ‹Emulsion des Papiers Techniques « EMULTEC1996

 .............................................................................. ALIZES INTERNATIONAL1996

 ............................................................................................................CLIP SUD1996

ESPACE 4R1996  فلفضاء  0 ر.................................................................................... 

 ...........................................................................................NATUREBIOFARM1997

 ..................................................................................................ABRA CERAME1997

 ...............................................................................................FAMILY BAKERY1997

 ...............................................................................................FAMILY BAKERY1998

 ....................................................................................................AZR NEGOCE1998

 .......................................................SOCIETE JAWHARAT EL BSABSA SARL1998

 ............................................................................................. NAJI CARS   SARL1998

 .............................................................................................................. 1998بريلاكس

 ..................................................................... SOCIETE RADESS INGENIERIE1999

 ........................................................................................SAHARA GENECIVIL1999

 ....................................................................................................A-L TRADING1999

 ........................................................................................ TASNIM LIL ISKANE1999

 .................................................................................................. YOUSI INVEST(222

 ...............................................................MANZIPATRIMOINE LAÂYOUNE(222

 .........................................................................................................RIFTRADIV(221

 ...........................................................................................................SIMAFOC(221

 .........................................................................................MHN MOUSSAOUI(221

 ............................................................................. NET CONSEIL JURIDIQUE(221

 ...............................................................................................................ACCOIL(221
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 III.  -  إعالنات إدارية

-2073وكالة فلحوض فملائي لسبو ................................................................................... 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من فملنفعة فلعامة مشروع 

باملاء  لهلا  فلتابعة  وفلجلاعات  فلحاج  أوطاط  ميسور  مد نتي  تزويد 

فلصالح للشرب فنطالقا من سد فلحسن فلثاني بليدلت،  وتنزع بلوجبه 

 ....................................................... )28)فلقطع فألرضية فلالزمة لهذف فلغرض

تقوية  فلعامة  فملنفعة  أنه من  يعلن  إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم 

سايس  نبيضة  من  فنطالقا  فلشروب  باملاء  مكناس  مد نة  تزويد 

 )قنا0 فلجر سايس)، من فلثقب رقم ))/000) )قنا0 فلجر رأس فملاء) 

فلتابعة  فلقطع فألرضية  ومن سد إ ريس فألول وتنزع بلوجبه ملكية 

أ ت  فلتبفبية  )فلجلاعة  فلغرض  لهذف  فلالزمة  للدولة  فلخاص  للللك 

 ..................... ج28)بوبيدمان، إقليم فلحاجب) )تسوية وضعية قطع أرضية)

فستدرفك تعد لي  لغي ويعوض مشروع فملرسوم فملنشور بالجريد0 فلرسلية 

عد  0995 بتاريخ ج)  وليو 228)، وكذف فالستدرفك فلتعد لي فملنشور 

أنه  وفملعلن   (2(1 مارس   (0 بتاريخ   5656 عد   فلرسلية  بالجريد0 

من فملنفعة فلعامة تزويد  وفوير جلاعة فلسهول باملاء فلصالح للشرب وتنزع 

286)بلوجبه ملكية فلقطع فألرضية فلالزمة لهذف فلغرض............................... 

إعالن عن إ دفع ونشر مشروع قرفر  يعلن أن فملنفعة فلعامة تق�سي بتخطيط 

سيدي  فلدشيور  بحي  علومية  طريق  إلحدفث  فلعامة  فلطرق  حدو  

فلبخاري بعين فلحياني بجلاعة طنجة وبتعيين فلقطع فألرضية فملرف  نزع 

289)ملكيتها لهذه فلغا ة.................................................................................. 

تزويد  فلعامة  فملنفعة  من  أنه  فملعلن  فملرسوم  ملشروع  تعد لي  فستدرفك 

علالة   - لغوفزي   - فلوحد0  سد  من  فنطالقا  بامحلد  قرية  مد نة 

 إقليم تاونات باملاء فلشروب وفملنشور بالجريد0 فلرسلية عد  5269 

فلصا ر   5168 عد   فلرسلية  وفلجريد0   (229 ج)  يسلرب   بتاريخ 

بتاريخ 16 نوفلرب 211) وفلجريد0 فلرسلية عد  5199 بتاريخ 2)  ونيو 

 ........................................................................ 292))21) صفحة رقم 5898

 5558 عد   فلرسلية  بالجريد0  فملنشور  فملرسوم  ملشروع  تعد لي  فستدرفك 

 بتاريخ 8 ماي 219) وعد  9ج56 بتاريخ 5) نوفلرب 2)2) وفملعلن أنه 

 من فملنفعة فلعامة تزويد محور سوق فلسبت باملاء فلشروب فنطالقا 

291)من محطة فملعالجة بأفورفر..................................................................... 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

LA FERME BIO & ECO
SARL D’ASSOCIE UNIQUE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

ذفت فلشريك فلوحيد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدفر 

 (2(1 8  يسلرب  بتاريخ  فلبيضاء 

،(2(1 7)  يسلرب  بتاريخ   مسجل 

تأسيس  تم   RE : 819((/(2(1

من  محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 

مساهم وحيد، جصائصها، كلا لي :

LA FERME BIO & ECO : فالسم

SARL D’ASSOCIE UNIQUE

فلغرض : تهدف فلشركة إلى :

جليع  في  فلعقارية  فلتنلية 

أشكالها، وعلى فألجص :

جليع  إ جار،  بيع،  شرفء، 

فمللتلكات فملنقولة وغيب فملنقولة.

شرفء فألرف�سي فلعارية أو فملبنية.

إنجاز فألعلال فملتعلقة بالتجزئات 

فملباني،  تشييد  فلخدمات،  وتقد م 

بيع فألرف�سي إ قاف أو عدم إ قاف.

فلعقارية  فملعامالت  جليع  إنجاز 

وغيب فلعقارية.

موف   وبيع  وفلشرفء  فالستغالل، 

فلبناء، وفألجهز0 فملتعلقة بالبناء.

فالستيبف  وفلتصد ر.

فلعلليات  جليع  أعم  وبشكل 

فلعقارية وغيب فلعقارية فلتي قد تتصل 

باملوضوع  مباشر0  غيب  أو  مباشر0 

فملشار إليه أعاله.

شارع   ،75 فلدفر فلبيضاء،   : فملقر 

بروفونس،  كلو  و  زنقة  زفوية  أنفا، 

فلطابق 9، فلشقة رقم ب 128.

فملد0 : 99 عاما.
 12.222 حد  في مبلغ   : رأسلالها 
حصة   122 إلى  مقسلة  وهي   رهم 
لكل  122  رهم  بقيلة  فجتلاعية 
نقدف  فكتتبت  فجتلاعية،  حصة 
ومحرر0، وينقسم رأس فملال فملدفوع 

بالطريقة فلتالية :
 122 فلعزوزي  فلسيد  وسف 

حصة فجتلاعية.
مجلوعه : 122 حصة فجتلاعية.

ألجل  مسيب0  فلشركة   : فإلشارف 
غيب محدو  من طرف فلسيد  وسف 

فلعزوزي بصفته مسيب وحيد.
فاتح  نا ر   : فمللارسة فالجتلاعية 

إلى 1ج  يسلرب.
قد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة 
بتاريخ فلبيضاء  بالدفر   فلتجارية 
)1  نا ر ))2) تحت رقم 827895.

1 P

AFERKAT WIND FARM
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
ذفت مساهم وحيد

برأسلال : 12.222  رهم
فلعنوفن : 08، شارع فلحسن فلثاني، 

بنسليلان
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

677ج
فلعام فالستثنائي  فلجلع  بلوجب 
بتاريخ ))  يسلرب 1)2) تقرر ما  لي :

زيا 0 رأس فملال :
بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
12.222  رهم  من  79.622ج  رهم، 
796ج  باصدفر  89.622ج  رهم،  إلى 
 GAIA حصة فجتلاعية لفائد0 شركة

.PROJECT SARL

تحد ث فلنظام فألسا�سي للشركة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية ببنسليلان بتاريخ ج1  نا ر 

))2) تحت رقم 15.

2 P

MAROAPP

SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها : 1.922.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : زنقة فروز رقم جج

فلطابق فألول سيكتور 11 حي فلرياض

فلرباط

فلسجل فلتجاري رقم : 9جج108

فلعام  فلجلع  محضر  بلوجب 

فالستثنائي فملنعقد بتاريخ ))  يسلرب 

1)2) تقرر ما  لي :

رفع رأسلال فلشركة نقدف بلقدفر 

 12.222 بخلق  1.222.222  رهم 

حصة فجتلاعية جد د0 :

 8552 للسيد  ف ي محلد جوف  

حصة جد د0.

 1052 جعا دي  وسف  للسيد 

حصة جد د0.

تعد ل فملا 0 : فلسا سة وفلسابعة 

من فلقانون فألسا�سي للشركة.

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة.

للشركة  فلقانوني  فإل دفع  وتم 

بالرباط  وم فلتجارية   باملحكلة 

رقم  تحت   (2(1 9)  يسلرب 

.1(12(2

3 P

ATLAS FELAHTI AGRI شركة

ش.م.م

تدبيب فالستغالل فلفالحي

زنقة 8 بويلحاكن، جنيفر0

فلتأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   (2(( ج  نا ر 

ذفت مسؤولية محدو 0 باملوفصفات 

فلتالية :

 ATLAS شركة   : فلتسلية 

FELAHTI AGRI

مسؤولية  ذفت  شركة   : فلصفة 

محدو 0.

 8 زنقة   : فالجتلاعية  فملقر 

بويلحاكن، جنيفر0.

فلغرض : تدبيب فالستغالل فلفالحي.

 122.222 في  حد    : فلرأسلال 

1222 حصة موزعة   رهم موزع إلى 

على فلشكل فلتالي :

عبد فلرحلان مللجي 1222 حصة.

فلتسييب : تسييب فلشركة من طرف 

فلسيد عبد فلرحلان مللجي وذلك ملد0 

غيب محد 0.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فلقانوني للشركة لدى كتابة فلضبط 

بتاريخ  بخنيفر0  فالبتدفئية  باملحكلة 

)1  نا ر ))2) تحت رقم 11/))2) 

فلسجل فلتجاري رقم 7)01.

4 P
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 STATION SERVICE شركة
BAB MELOUIYA

ش.م.م
محطة فلخدمات

ف ت فلهوفري تيغسالين فملركز
جنيفر0

فلتأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم تأسيس شركة   (2(1 6  يسلرب 
ذفت مسؤولية محدو 0 باملوفصفات 

فلتالية :
 STATION شركة   : فلتسلية 

SERVICE BAB MELOUIYA
مسؤولية  ذفت  شركة   : فلصفة 

محدو 0.
فلهوفري  ف ت   : فالجتلاعية  فملقر 

تيغسالين فملركز، جنيفر0.
فلغرض : محطة فلخدمات.

 122.222 في  حد    : فلرأسلال 
1222 حصة موزعة   رهم موزع إلى 

على فلشكل فلتالي :
فلسيد رضا فبغوز 1222 حصة.

فلتسييب : تسييب فلشركة من طرف 
غيب  ملد0  وذلك  فبغوز  رضا  فلسيد 

محد 0.
فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلقانوني للشركة لدى كتابة فلضبط 
بخنيفر0  فالبتدفئية  باملحكلة 
تحت رقم   (2(1 10  يسلرب  بتاريخ 
رقم  فلتجاري  فلسجل  6ج1/0)2) 

.0119
5 P

SOUISSI UNION MAROC
SARL AU

تحويل فملقر فالجتلاعي
فالستثنائي  فلعام  فلجلع  إن 
 SOUISSI UNION MAROC لشركة
122.222  رهم  رأسلالها  ش.م.م، 

قد قرر بتاريخ 7)  يسلرب 1)2).
رقم  من  فالجتلاعي  فملقر  تحويل 
مكرر شارع فرحات فلقبيبات،   117
مطاع  وال   رياض  ج1،  إلى  فلرباط 

سكتور ج تلار0.

قانون  من   0 فلفصل  تعد ل 

فلشركة «فملقر فالجتلاعي».

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  أنجز 

فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلضبط 

1)2) تحت  ج1  نا ر  بالرباط بتاريخ 
رقم 65).

من أجل فالستخالص وفلبيان

6 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agréé Par l’Etat

 N° 48 Rue Mohamed El Amraoui

Résidence Nizar

Tél. 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

Fax : 05.38.90.39.26

KENITRA

MARESCOF شركة
ش.ذ.م.م ذفت فلشريك فلوحيد

فملقر فالجتلاعي : رقم 78، زنقة طارق 

بن زيا ، قيسارية رشيد

سوق أربعاء فلغرب

فلقرفر  محضر  بلقت�سى 

بشركة  فلوحيد  للشريك  فالستثنائي 

بلرفكش،  فملنعقد   ،MARESCOF

بتاريخ فاتح  يسلرب 1)2) وفلذي تم 

إ دفعه باملحكلة فلتجارية بلرفكش، 

رقم  تحت   ،(2(( 5  نا ر  بتاريخ 
بللف فلسجل فلتجاري   (2((/106

رقم 5)107، تقرر ما  لي :

تحويل مقر فلشركة : من فلعنوفن 
 ،15 رقم  بلرفكش،  فلكائن  فلقد م 

فلدفو  ات،  فلفا�سي،  عالل  شارع 
زنقة   ،78 رقم   : إلى فلعنوفن فلجد د 
طارق بن زيا ، قيسارية رشيد، سوق 

أربعاء فلغرب.

فلنظام  من   0 فلفصل  تعد ل 

فألسا�سي.

تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة.

لهذف  فلقانوني  فإل دفع  وتم 

فملحضر مع قوفنين فلشركة باملحكلة 

فلغرب،  أربعاء  بسوق  فالبتدفئية 

رقم  تحت   ،(2(( 12  نا ر  بتاريخ 

.(2((/20

7 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agréé Par l’Etat

 N° 48 Rue Mohamed El Amraoui

Résidence Nizar

Tél. 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

Fax : 05.38.90.39.26

KENITRA

AVOCADO BERRY شركة
ش.ذ.م.م

فملقر فالجتلاعي : تجزئة فملغرب 
فلجد د، رقم 772، فلعرفئش

فلجلع  محضر  بلقت�سى 
بشركة  للشركاء  فالستثنائي  فلعام 
ش.ذ.م.م،   AVOCADO BERRY
8)  ونيو  بتاريخ  فملنعقد بالعرفئش، 
فلحصص  بيع  لقعد  وتبعا   ،(2(1
فالجتلاعية فلذي سبقه، تقرر ما  لي :
حصة  22ج  بيع  على  فملوففقة 
فجتلاعية من فلسيد غضباني طارق، 
فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
فلسيد  لفائد0   ،LB-00836H رقم 
فلعالم معا  فلحامل لبطاقة فلتعريف 

.LB-89950 فلوطنية رقم
تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة.

لهذف  فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 
فالبتدفئية  باملحكلة  فملحضر 
أغسطس   11 بتاريخ  بالعرفئش، 
1)2)، تحت رقم 1/915)2) بللف 

فلسجل فلتجاري رقم 6127.
8 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agréé Par l’Etat

 N° 48 Rue Mohamed El Amraoui

Résidence Nizar

Tél. 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

Fax : 05.38.90.39.26

KENITRA

 AMIGO شركة
LIQUIDATORS

ش.ذ.م.م
فملقر فالجتلاعي : فملنطقة فلحر0

لقصر فملجاز، وف ي فلرمل، جلاعة 
أنجر0، إقليم فحص فألنجر0، طنجة

فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 
 AMIGO لشركة  فالستثنائي 
فملنعقد  ش.ذ.م.م،   LIQUIDATORS
تقرر  ،(2(1 ج)  يسلرب   بتاريخ 

ما  لي :

 AMIGO تصفية مسبقة لشركة 
LIQUIDATORS ش.ذ.م.م.

ذمة مسيبي فلشركة فلسيد  إبرفء 
وفلسيد  محلد،  فلرياحي  فلشريف 
وفلسيد0  سعيد،  فلرياحي  فلشريف 

فلشريف فلرياحي  امنة.
تسلية مصفي للشركة في شخص 

فلسيد فلشريف فلرياحي محلد.
 عنوفن فلتصفية : فملنطقة فلحر0 
جلاعة  فلرمل،  وف ي  فملجاز،  لقصر 
أنجر0، إقليم فحص فألنجر0، طنجة.
لهذف  فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 
فلتجارية بطنجة،  فملحضر باملحكلة 
رقم  تحت   ،(2(( ج1  نا ر  بتاريخ 
بللف فلسجل فلتجاري  7)ج/))2) 

رقم 709)6.
9 P

 SKHIRATE - TEMARA
 AMENAGEMENT ET

DEVELOPPEMENT
SA

شركة مجهولة فالسم
رأسلالها : 02.222.222  رهم
فملقر فالجتلاعي : مقر علالة 

فلصخيبفت - تلار0، شارع فلحسن 
فلثاني، تلار0

فلسجل فلتجاري : 597)ج1
تلار0

تبعا ملدفوالت فلجلع فلعام فلعا ي 
فملنعقد على شكل جلع عام فستثنائي 
بتاريخ 11 نوفلرب 1)2) تقرر ما  لي:

إ فر0  مجلس  أعضاء  فستقالة 
فلشركة.

فلسيد موح رجدفلي.
فلسيد إبرفهيم مفتاح.

فلسيد عبد فالله فلقدميبي.
فلسيد محلد بللوزنة.

فلسيد0 حليلة مساوي.
فلسيد عبد هللا فمهيب.

تعيين :
فلحامل  فلزهيدي  فعتلا   فلسيد 
رقم  فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.AD111759
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فلحاملة  نعا لة  مونية  فلسيد0 
رقم  فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.AD182528
فلسيد بوشعيب فملامون فلحامل 
رقم  فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.AD865((
فلحامل  عاشور  لحسن  فلسيد 
رقم  فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.AD(86جج
فلحامل  فلهاللي  سعيد  فلسيد 
رقم  فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.AD0(5(6
فلسيد عبد فلوفحد فلنقاز فلحامل 
رقم  فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.AD152875
فإل فر0  في مجلس  جد   كأعضاء 

ليحلوف محل فألعضاء فملستقلين.
إلنجاز  فلصالحيات  إعطاء 

فإلجرفءفت.
فإل دفع فلقانوني تم بكتابة ضبط 
بتاريخ بتلار0  فالبتدفئية   فملحكلة 

2)  يسلرب 1)2) تحت رقم 7291.
رئيس مجلس فإل فرى
ملخص قصد فلنشر

10 P

MARGLORY
شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها : 22ج.20).15  رهم
فملقر فالجتلاعي : ج5ج، زفوية شارع 

محلد فلخامس وشارع فملقاومة
فلطابق 6، فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري : 2189))
غيب  فلعام  فلجلع  ملدفوالت  تبعا 
نوفلرب   (( بتاريخ  فملنعقد  فلعا ي 

1)2)، قرر فلشركاء ما  لي :
 Ian Carlos فلسيد  إقالة 
من مهامه كلسيب   MONTESINOS

للشركة.
إعطاء فلصالحيات.

فإل دفع فلقانوني تم بكتابة ضبط 
فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية  فملحكلة 
رقم  تحت   ،(2(( ج  نا ر  بتاريخ 

.826957
لإل دفع وفلنشر

فملسيب

11 P

FROIDEL
شركة مجهولة فالسم

رأسلالها : 522.222.ج)  رهم
فملقر فالجتلاعي : 9)، لتبان محلد 

بيلفيد ر، فلدفر فلبيضاء
فلسجل فلتجاري : 9687ج

غيب  فلعام  فلجلع  ملدفوالت  تبعا 
أكتوبر   (2 بتاريخ  فملنعقد  فلعا ي 

1)2)، قرر فلشركاء ما  لي :
فالستغناء عن فألنشطة فلتالية :

فستغالل أي صناعة كهربائية.
بيع إصالح  فستيبف  تصد ر شرفء 

تركيب وتحويل فملعدفت فلكهربائية.
فالجتلاعي  فلنشاط  توسيع 
إصالح  بيع  شرفء  ليشلل  للشركة 
تركيب تصنيع فستيبف  وتصد ر جليع 
فلتكييف  ومعدفت  فأل وفت  فمالت 

وفلتهوية.
إلنجاز  فلصالحيات  إعطاء 

فإلجرفءفت.
فإل دفع فلقانوني تم بكتابة ضبط 
فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية  فملحكلة 
رقم  تحت   ،(2(( 6  نا ر  بتاريخ 

)ج8275.
فملسيب

لإل دفع وفلنشر

12 P

 FLOSIT PHARMA
شركة مساهلة بسيطة

رأسلالها : 5.222.222  رهم
فملقر فالجتلاعي : فلقطب فلجوي 
فلنوفصر 02)2)، فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري : 62987ج
غيب  فلعام  فلجلع  ملدفوالت  تبعا 
نوفلرب   (6 بتاريخ  فملنعقد  فلعا ي 

1)2)، تقرر ما  لي :
للشركة  فلقانوني  فلشكل  تحويل 
من شركة مساهلة بسيطة إلى شركة 

أسهم مبسطة.
فمتية  فلسا 0  وفستلرفر  تأكيد 
في  كأعضاء  مهامهم  في  أسلاؤهم 

مجلس فإل فر0 :
 ،Marco ANNONI  فلسيد 
 ذو فلجنسية فإل طالية فملز ف  بتاريخ
1961 فلحامل لجوفز فلسفر  8  وليو 

بتاريخ فملسلم   YB6702175  رقم 
وتنتهي مدته بتاريخ  (2(2  2)  نا ر 

19  نا ر 2ج2)، وفلقاطن بإ طاليا.
 Aldo FUMAGALLI فلسيد 
فلجنسية  ذو   ،ROMARIO
أبريل  ج)  بتاريخ  فملز ف   فإل طالية 
رقم  فلسفر  لجوفز  فلحامل   1958
بتاريخ                                                                                                                     فملسلم   YA4544573

6) مارس ج21).
شركة   FLOSIT شركة  تأكيد 
ذفت قانون مغربي مسجلة بالسجل 
رقم  تحت  فلبيضاء  للدفر  فلتجاري 
 1(.222.222 رأسلالها   122715
فلقطب  فالجتلاعي  مقرها   رهم 
فلدفر   (2(02 فلنوفصر  فلجوي 
فلبيضاء ملثلة برئيسها فلسيد هشام 
فملغربية مز ف   فلجنسية  ذو  بلكرفب 
بتاريخ ج أكتوبر 1975 حامل لبطاقة 
 BE6688(9 رقم  فلوطنية  فلتعريف 
شقة  فملخازن  إقامة   5 ب  وفلقاطن 
زنقة أبو  وسف فملزكلدي فلدفر   01

فلبيضاء كرئيس للشركة.
تحويل  على  فلنهائية  فملوففقة 

فلشكل فلقانوني للشركة.
مجلس  فجتلاع  ملدفوالت  تبعا 
بتاريخ فملنعقد  فلشركة   إ فر0 

 6) نوفلرب 1)2) تقرر ما  لي :
 Marco فلسيد  مهام  تأكيد 
فإل طالية  فلجنسية  ذو   ،ANNONI
1961 فلحامل  8  وليو  فملز ف  بتاريخ 
 YB6702175 رقم  فلسفر  لجوفز 
 (2(2 2)  نا ر  بتاريخ  فملسلم 
2ج2)،  19  نا ر  وتنتهي مدته بتاريخ 
مجلس  كرئيس  بإ طاليا  وفلقاطن 

فإل فر0.
فإل دفع فلقانوني تم بكتابة ضبط 
فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية  فملحكلة 
رقم  تحت   ،(2(( 12  نا ر  بتاريخ 

0ج8278.
رئيس فلشركة

لإل دفع وفلنشر

13 P

FLOSIT
شركة مساهلة بسيطة

رأسلالها : 222.222.)1  رهم
فملقر فالجتلاعي : فلقطب فلجوي 
فلنوفصر 02)2)، فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري : 122715
غيب  فلعام  فلجلع  ملدفوالت  تبعا 

نوفلرب   (6 بتاريخ  فملنعقد  فلعا ي 
1)2)، تقرر ما  لي :

للشركة  فلقانوني  فلشكل  تحويل 
من شركة مساهلة بسيطة إلى شركة 

أسهم مبسطة.
فمتية  فلسا 0  وفستلرفر  تأكيد 
في  كأعضاء  مهامهم  في  أسلاؤهم 

مجلس فإل فر0 :
ذو   ،Marco ANNONI فلسيد 
بتاريخ فملز ف   فإل طالية   فلجنسية 
1961 فلحامل لجوفز فلسفر  8  وليو 
بتا خ فملسلم   YB6702175  رقم 

وتنتهي مدته بتاريخ  (2(2  2)  نا ر 
19  نا ر 2ج2)، وفلقاطن بإ طاليا.

 Aldo FUMAGALLI فلسيد 
ذو فلجنسية فإل طالية   ،ROMARIO
فملز ف  بتاريخ  ج) أبريل 1958 فلحامل 
 YA4544573 رقم  فلسفر  لجوفز 
مسلم بتاريخ 6) مارس ج21) وتنتهي 

مدته بتاريخ 5) مارس ج)2).
ذو   ،Marco BORRONI فلسيد 
بتاريخ فملز ف   فإل طالية   فلجنسية 
لجوفز  فلحامل   1966 أغسطس  ج 
مسلم   YA9623614 رقم  فلسفر 
وتنتهي مدته   (216 1)  ونيو  بتاريخ 
وفلقاطن   (2(6 2)  ونيو  بتاريخ 

بإ طاليا.
تأكيد مهام فلسيد هشام بلكرفب 
بتاريخ مز ف   فملغربية  فلجنسية   ذو 
لبطاقة  حامل   1975 أكتوبر  ج   
 BE668869 رقم  فلوطنية  فلتعريف 
شقة  فملخازن  إقامة   5 ب  وفلقاطن 
زنقة أبو  وسف فملزكلدي فلدفر   01

فلبيضاء كرئيس للشركة.
مجلس  فجتلاع  ملدفوالت  تبعا 
بتاريخ فملنعقد  فلشركة   إ فر0 

6) نوفلرب 1)2) تقرر ما  لي :
 Marco فلسيد  مهام  تأكيد 
فإل طالية  فلجنسية  ذو   ،ANNONI
1961 فلحامل  8  وليو  فملز ف  بتاريخ 
 YB6702175 رقم  فلسفر  لجوفز 
 (2(2 2)  نا ر  بتاريخ  فملسلم 
2ج2)،  19  نا ر  وتنتهي مدته بتاريخ 

مجلس  كرئيس  بإ طاليا  وفلقاطن 

فإل فر0.
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 Marco فلسيد  مهام  تأكيد 

فلجنسية  ذو   ،BORRONO

أغسطس  ج  فإل طالية فملز ف  بتاريخ 

رقم  فلسفر  لجوفز  فلحامل   1966

YA9623614 مسلم بتاريخ 1)  ونيو 

2)  ونيو  وتنتهي مدته بتاريخ   (216

كرئيس  بإ طاليا  وفلقاطن   (2(6

مساعد.

فإل دفع فلقانوني تم بكتابة ضبط 

فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية  فملحكلة 

رقم  تحت   ،(2(( 12  نا ر  بتاريخ 

5ج8278.
رئيس فلشركة

لإل دفع وفلنشر

14 P

فئتلانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111، شارع ولي فلعهد، طنجة

أكري - أجاحا
 ش.ذ.م.م

رأسلالها : 222.222.)  رهم

مقرها فالجتلاعي : طنجة، زفوية 

سناء وسيد قطب

س.ت. رقم : 6821

تفويت فلحصص فالجتلاعية
وفلزيا 0 في رأسلال فلشركة

فلجلع  محضر  قرفرفت  بلوجب 

فملنعقد  للشركاء  فلعا ي  غيب  فلعام 

 (2(1 0)  يسلرب  بتاريخ  بطنجة 

أجاحا»   - «أكري  فملسلا0  للشركة 

 (.222.222 رأسلالها  ش.ذ.م.م 

بطنجة،  فالجتلاعي  مقرها   رهم، 
زفوية سناء وسيد قطب، تقرر ما  لي :

حصة   82 هبة  على  فملوففقة 

فجتلاعية من فئة 522  رهم للحصة 

فلوفحد0 وفلتي تلت من طرف فلسيد0 

فلسيد  لفائد0  أشركوك  فاطلة 

شركاء  فعتلا   وقبول  أجحا  هشام 

فلحاملة  فجحا  فلسيد0 سليب0  جد  

 ،K71151ج رقم  فلوطنية  للبطاقة 

فلحاملة  فجحا  مليكة  فلسيد0 

 K011589 رقم  فلوطنية  للبطاقة 

وفلسيد هشام فجحا فلحامل  للبطاقة 

.KB65515 فلوطنية رقم

من  فلشركة  رأسلال  في  فلزيا 0 
 16.222.222 إلى  222.222.)  رهم 
من  فالقتطاع  طريق  عن   رهم 
مجلوع  في  وذلك  فلجاري  فلحساب 
وبالتالي تعد ل  10.222.222  رهم، 
من   8 و   7  ،6 فلفصول  مقتضيات 
وتحيينه  للشركة  فألسا�سي  فلقانون 
فملصطفى  فلسيد  تعيين  تجد د  مع 
فلسيد محلد فجحا وفلسيد0  فجحا، 
سليب0 فجحا كلسيب ن للشركة ملد0 
فملسيب ن  فحد  توقيع  محدو 0.  غيب 
بشكل  فلشركة  إللزفم  كاف  فلثالثة 

صحيح فتجاه فألغيار.
تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 
ج1  نا ر  بتاريخ  بطنجة  فلتجارية 

))2) تحت رقم ج0992).
مقتطف وبيان فلنشر

فئتلانية تكنيك أسيسطانس

15 P

فئتلانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م
111، شارع ولي فلعهد، طنجة

شركة كروب ج.إر ماروك
 ش.ذ.م.م

GROUPE GR MAROC SARL
رأسلالها : 0.222.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : طنجة، شارع
عبد هللا فلهبطي، علار0 فإلسلاعلية، 

فلطابق فألول رقم 7ج
س.ت.  : 9)128

فلزيا 0 في رأسلال فلشركة
فلجلع  محضر  قرفرفت  بلوجب 
فلعام فملنعقد فستثنائيا بطنجة بتاريخ 
للشركة فملسلا0   (2(1 15  يسلرب 
ش.ذ.م.م  ماروك»  ج.إر  «كروب 
0.222.222  رهم،  رأسلالها 
شارع بطنجة،  فالجتلاعي   مقرها 
عبد هللا فلهبطي، علار0 فإلسلاعلية، 

فلطابق فألول رقم 7ج، تقرر ما  لي :
من  فلشركة  رأسلال  في  فلزيا 0 
 5.(22.222 إلى  0.222.222  رهم 
 رهم عن طريق فملساهلة نقدف تدفع 
في فلحساب فلبنكي للشركة وذلك في 
وبالتالي  22.222).1  رهم،  مجلوع 
تعد ل فلفصول 6، 7 و 8 من فلنظام 

فألسا�سي للشركة.

تحيين فلنظام فألسا�سي للشلركة

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 

12  نا ر  بتاريخ  بطنجة  فلتجارية 

))2) تحت رقم 09781).
مقتطف وبيان فلنشر

فئتلانية تكنيك أسيسطانس

16 P

  وفن فألستاذ هاشم فلعلوي فلبلغيتي

موثق، بالرباط، زنقة جبل فلعيا�سي، علار0 8)، 

شقة )، فلطابق فألول، أكدفل، فلرباط

LA SOCIETE THE GAME
Société à responsabilité limité

رأسلالها : 52.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : 16، زنقة تانسيفت 

متجر ) أكدفل  - فلرباط

بد وفن  توثيقي  عقد  بلوجب 

فلبلغيتي،  فلعلوي  هاشم  فألستاذ 

ج  يسلرب  بتاريخ  بالرباط  موثق 

1)2) تم ما  لي :

فلشركة  أسهم  جليع  بيع  عقد 

522 سهم من طرف فلسا 0 :

بوتخيل،  هللا  عبد  فلسيد 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.A7022)ج

بوتخيل،  فلد ن  بدر  فلسيد 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.A7(7(71

بنيوسف،  رفشدي  فلسيد 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.A0(97جج

بنشقرون،  أسلاء  فلسيد0 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 

.PP8126ج

فلحساني،  ف لن  فلسا 0  لفائد0 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.A708597

فلحساني،  عامر  وفلسيد 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.AA615(8

سهم   (52 بينهم  بتساوي  وذلك 

لكل وفحد.

فلسيد  فلشركة  مسيب  فستقالة 

عبد هللا بوتخيل.

فلسيد  جد د ن  مسيب ن  تعيين 
ف لن فلحساني وفلسيد عامر فلحساني 
ملد0 غيب محدو 0 ويلتزمان بتوقيعهلا 

فملشتبك وليس توقيعهلا فملنفصل.
تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة.

لقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة 
فلتجاري  بالسجل  بالرباط  فلتجارية 
رقم 5ج801 بتاريخ ج)  يسلرب 1)2) 

تحت رقم 90ج11.
للخالصة وفلبيان

17 P

GLOBAL AUTO DESIGN
SARL AU

غلوبال فوتو   زف ن
حي فلحرية 1 طابق ) شقة ج شارع 

فلسطين، فملحلد ة
فستدرفك جطإ وقع بالجريد0 

فلرسلية عد  5699
بتاريخ 19  نا ر ))2)

عوض :
ف  محد    : فلشركة  رأسلال 
12.222  رهم مقسم إلى 122 حصة 
122  رهم للحصة للسيد0  من فئة 

ف لان بوكورفت 122 حصة.
 قرأ :

ف  محد    : فلشركة  مال  رأس 
 1222 إلى  مقسم  122.222  رهم 
للحصة  122  رهم  فئة  من  حصة 
للسيد0 ف لان بوكورفت 1222 حصة.

فلباقي بدون تغييب.
18 P

متجر رحيز
MATJAR RAHIZ

شركة محدو 0 فملسؤولية
ذفت شريك وحيد

رأسلالها : 122.222  رهم
مقرها فالجتلاعي : حي فملنصور

M1 محل GH108 0علار
فملحلد ة

توسيع فلهدف فالجتلاعي
في فملتخذ  فلقرفر   بلقت�سى 

11 نوفلرب 1)2) تقرر ما  لي :
توسيع فلهدف فالجتلاعي لشركة 

إلى ما  لي :
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فلغذفئية  فملوف   وتوزيع  تسويق 
وفألغذ ة فلزرفعية وفملوف  فالستهالكية 

بالتفصيل.
بيع فلتبغ بالتجزئة.

فلقانون  من  ج  فلبند  تعد ل  تم 
فألسا�سي للشركة.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية  فملحكلة  لدى  فلضبط 
 (2(1 فاتح  يسلرب  باملحلد ة  وم 

تحت رقم ج09).
19 P

STE SOBA TRANS
SARL

أوال  جليفة فلشجع عين فلشقف 
فاس

تفويت فلحصص وفلتوقيع
بلقت�سى فلجلع فلعام فملنعقد في 

2ج  يسلرب 219) تقرر ما  لي :
فجتلاعية  حصة  52ج  تفويت 
من طرف فلسيد0 فلتازي هبة لفائد0 

فلسيد فلبقالي محلد.
فلتوقيع.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلضبط  كتابة  لدى  فلقانوني 
بتاريخ بفاس  فلتجارية   باملحكلة 
10  نا ر 2)2) تحت رقم 2)2/)16.

بلثابة مقتطف وبيان

20 P

BADRESIGNS
SARL AU

بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
تغييب  تم   (2(1 أكتوبر   (8 بتاريخ 

بعض قوفنين فلشركة وحد  ما  لي :
فلشركة  من حصص   % 1ج  بيع 
من طرف فلسيد بدر فلد ن  حان إلى 
فلسيد أنس  حان وفلتي تقدر ب 12ج 

حصة بلبلغ 1.222.22ج.
تحويل فلشكل فلقانوني من شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت شريك 
مسؤولية  ذفت  شركة  إلى  وفحد 

محدو 0.
تدفر فلشركة من طرف   : فلتسييب 
فلد ن  حان ملد0  بدر  فلسيد  فملسيب 

غيب محد 0.

بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم  تحت   (2(( )1  نا ر  بتاريخ 

5جج1)1.
21 P

TAHRAOUI TOURS
SARL

بسال  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
تغييب  تم   (2(1 نوفلرب   11 بتاريخ 

بعض قوفنين فلشركة وحد  ما  لي :
تصحيح عنوفن فملقر فإلجتلاعي :

سيدي  شارع   : فلخاطئ  فلعنوفن 
 (0 6ج ب رقم  محلد بلحسن إقامة 

سال فلجد د0.
 : وفلصحيح  فملصحح  فلعنوفن 
إقامة  بلحسن  محلد  سيدي  شارع 

6ج ب رقم 0 سال فلجد د0.
بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دع 
بسال  فإلبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
بتاريخ ج  نا ر ))2) فلسجل فلتجاري 
فإل دفع  رقم  تحت  8297ج  رقم 

0115ج.
22 P

DAR EL BAHIJE
 SARLAU

محرر  عرفي  عقد   بلقت�سى 
نظام  تكوين  تم   (2(( 0  نا ر  في 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  أسا�سي 
وحيد   شريك  ذفت  فملحدو 0 

جصائصها كالتالي:
.DAR EL BAHIJE   :فلتسلية

تلارس فلشركة فألهدفف  فلهدف: 
فلتالية: 

مقهى ، مطعم للوجبات فلخفيفة  
مطعم ، ملول حفالت .

جنان  تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر 
فلكبيب رقم 97 قوفس فلقنيطر0 سال.   
فالجتلاعي:  فملال  رأس 
122.222.22   رهم  مقسم إلى فلف 
)1222) حصة قيلة كل وفحد0 مائة 

 رهم 122.22.
فلسيد0 رجاء  تعيين  تم  فلتسييب: 
توكليشت فلحاملة لبطاقة فلتعريف 
كلسيب0    A0008ج( رقم  فلوطنية 

وحيد0 للشركة وملد0 غيب محدو 0.

وضع  تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط  كتابة  لدى  فلقانوني  فمللف 

باملحكلة فالبتدفئية بسال تحت رقم 

فلسجل فلتجاري 09)5ج.

23 P

 PRO FIRUTO
 SARL AU

فستثنائي  عام  جلع  بلقت�سى 

قرر   (2(( ج1  نا ر  حرر في فلرباط 

 PRO للشركة  فلوحيد  فلشريك  

فلشريك  ذفت  ش.م.م   FIRUTO

فلوحيد ما  لي :  

طرف  من  حصة   122 تفويت 

فلسيد  إلى  غنان  فلحسين  فلسيد  

جها  وفكريم.

غنان  فلحسين  فلسيد   فستقالة 

من منصبه كلسيب للشركة.

تعيين فلسيد  جها  وفكريم كلسيب 

وحيد للشركة .

من  ج1   و   و7   6 فملوف   تعد ل 

فلقانون فألسا�سي للشركة.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

17  نا ر  86ج1)1 بتاريخ  تحت رقم  

.(2((

24 P

SAB CARS
SARL AU  

فستثنائي  عام  جلع  بلقت�سى 

قرر   (2(( ج1  نا ر  حرر في فلرباط 

SAB CARS فلشريك  فلوحيد للشركة

ش.م.م ذفت فلشريك فلوحيد ما  لي :  

طرف  من  حصة   122 تفويت 

فلسيد  بوشعيب سعو ي  إلى فلسيد 

جها  وفكريم.

بوشعيب  فلسيد   فستقالة 

سعو ي  من منصبه كلسيب للشركة.

تعيين فلسيد  جها  وفكريم كلسيب 

وحيد للشركة .

من  ج1   و   و7   6 فملوف   تعد ل 

فلقانون فألسا�سي للشركة.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

تحت رقم   85ج1)1 بتاريخ 17  نا ر 

.(2((

25 P

STE AIN SEDDEINE

ش.م.م

رأسلالها : 122.222.22  رهم

حي فلعد ر تجزئة فلنهضة رقم 6ج 

وزفن 

رفع رأسلال فلشركة

فتح فرع جد د

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

 (2(1 ج)  ونيو  بتاريخ  فملنعقد 

للشركة AIN EDDEINE ش.م.م قرر 

فلشركاء ما  لي :

بلبلغ  فلشركة  رأسلال  زيا 0 

لرفعه  1.022.222.22  رهم 

إلى  122.222.22  رهم  من 

1.522.222.22  رهم وذلك بإصدفر 

 122 10.222 حصة جد د0 من فئة 

 رهم.

للشركة  جد د  فرع  فتح 

جصائصها كالتالي :

فلبناء  موف   بيع   : فلهدف 

بالتقسيط.

فلرباط  طريق   : فإلجتلاعي  فملقر 

جلاعة أسجن كلم 5 وزفن.

: تسيب فلشركة من طرف  فلتسييب 

فلسيد حجري عالل ملد0 غيب محدو 0 

مع جليع فلصالحيات لتسييب فلشركة.

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة.

بكتابة   : فلقانوني  فإل دفع  تم 

بوزفن  فإلبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

وبتاريخ  (2(1 2ج  يسلرب   بتاريخ 

 )1  نا ر ))2) تحت عد  )00ج.

 26 P
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AUTO ECOLE EL HALAOUI
NAJIA

ش.م.م بشريك وحيد
تفويت حصص إجتلاعية
تعيين مسيبجد د للشركة

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
 (2(1 12  يسلرب  بتاريخ  فملنعقد 
 AUTO ECOLE EL للشركة فملسلا0 
بشريك  ش.م.م   HALAOUI NAJIA
12.222.22  رهم  رأسلالها  وحيد 
ومقرها فإلجتلاعي حي عين أبي فارس 
شارع محلد فلخامس فلطابق فلثاني 

رقم 10 وزفن تقرر ما  لي :
من  فإلجتلاعية  فلحصص  بيع   
طرف فلسيد0 يسرى فلجزولي لفائد0 

فلسيد عبد فلحي بنعلار.
بنعلار  فلحي  عبد  فلسيد  تعيين 
مسيب وحيد للشركة ملد0 غيب محدو 0.
تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بوزفن  فإلبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
تحت عد   ))  يسلرب1)2)  بتاريخ 

0)0ج مسجلة تحت رقم 979.
27 P                                                                                               

DAR DMANA MARBRE
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم وضع فلقانون   (2(1 نوفلرب   (6  
مسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

محدو 0 فلتي جصائصها كالتالي :
 DAR DMANA فلتسلية : شركة 

MARBRE ش.م.م.
فلهدف :

فستيبف  وتصد ر فلرجام.
أشغال وتركيب فلرجام.

مقاولة أشغال فلبناء فملختلفة.
فلقشريين  حي   : فإلجتلاعي  فملقر 

تجزئة فلزيتونة رقم ج6 وزفن.
من تاريخ  سنة فبتدفء   99  : فملد0 

تأسيسها.
92.222.22  رهم   : فملال  رأس 
 122 فئة  من  حصة   922 إلى  مجزأ 
على  وموزعة  كلها  محرر0   رهم 

فلشكل فلتالي :

 059 محلدفغزيوفت  فلسيد 

حصة.

 001 فغزيوفت  أسامة  فلسيد 

حصة.

فملجلوع : 922 حصة.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب من كل سنة.

: تسيب فلشركة من طرف  فلتسييب 

غيب  ملد0  فغزيوفت  محلد  فلسيد 

محد 0 مع جليع فلصالحيات لتسييب 

فلشركة.

فألرباح  تحد د  بعد   : فألرباح 

لتكوين   %  5 تقتطع  فلصافية 

فإلحتياطي فلقانوني .

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بوزفن  فإلبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

1)2) تحت عد   ))  يسلرب  بتاريخ 

5)0ج فلسجل فلتجاري رقم ج187.
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فاس سيتي ايفينتس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وفحد
رأسلالها : 122.222.22 رهم

زفوية زنقة أبو بكر فلصد ق جليل 

صد ق فلزوهري وعلر فبن فلعاص 

مكتب رقم 8 إقامة فيلوط سانتب 

فلقنيطر0

فلسجل فلتجاري : 679ج6

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ 5)  يسلرب 1)2) تم تأسيس 

شركة ذفت فلخصائص فلتالية :

ذفت  شركة   : فلقانونية  فلصفة 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وفحد.

سيتي  فاس   : فلشركة  فسم 

ف فينتس.

فلنشاط فلتجاري : ملون ومشغل 

مطعم.
فملقر فلتجاري : زفوية زنقة أبو بكر 
فلزوهري  صد ق  جليل  فلصد ق 

وعلر فبن فلعاص مكتب رقم 8 إقامة 

فيلوط سانتب فلقنيطر0.

فملد0 : 99 سنة فبتدفء من تسجيلها 

بالسجل فلتجاري.

تحد د  تم   : فلشركة  رأسلال 

122.222.22  رهم  رأس فملال بللبغ 

مللوكة بالكامل للسيد0 بكار أحالم 

مقسلة إلى 1222 حصة بقيلة 122 

 رهم للحصة.

تم تعيين فلسيد0 بكار    : فلتسييب 

أحالم فلحاملة للبطاقة فلوطنية رقم 

فلقاطنة في إقامة غالي   CD181312

فبي شعيب  زنقة   16 شقة   6 طابق 

قررت شركة فلدكالي م.ج فاس.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فإلبتدفئية  باملحكلة  فلقانوني 

بالقنيطر0 بتاريخ 0  نا ر ))2) تحت 

رقم فلسجل فلتجاري 89887.
لإل دفع وفلنشر 

فلتسييب
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STE MANEX
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها :1222222.22  رهم

فملقر فإلجتلاعي : رقم 2)6 شارع 

موالي إ ريس 1، حي فلرياض 5222) 

جريبكة

فلعام  فلجلع  مدفوالت  بلقت�سى 

فإلستثنائي فملنعقد بتاريخ 19 نوفلرب 

1)2) قد تلت فملصا قة على ما  لي :

فلتصفية فملبكر0 لشركة مانكس.

إشو  ف ت  فلحسن  فلسيد  تعيين 

  V0)55ج فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

عقبة  زنقة  ج  جريبكة  ب  فملقيم 

مد0  طول  وذلك  مصفيا  نافع  فبن 

فلتصفية.

للتصفية  فإلجتلاعي  فملقر  جعل 

بخريبكة ج زنقة عقبة فبن نافع وذلك 

طول مد0 فلتصفية.

بكتابة   : فلقانوني  فإل دفع  تم 

فإلبتدفئية  فملحكلة  لدى  فلضبط 

نوفلرب   19 بتاريخ  جريبكة  بلد نة 

1)2) تحت رقم ))2)/15.
من أجل فإل دفع وفلنشر 

فملسيب
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ZIZOTRAV

SARL AU

فلعا ي  فلغيب  فلعام  فلجلع  قرر 

 (2(1 15  يسلرب  بتاريخ  فملنعقد 

 ZIZOTRAV SARL AU للشركة 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

 122222.22 بشريك وحيد رأسلالها 

جبل  شارع  فإلجتلاعي  مقرها   رهم 

سال  فإلنبعاث  حي   887 رقم   فمتيل 

ما  لي :

لشركة   فإلجتلاعي  فملقر  تحويل 

 ZIZOTRAV SARL AU قررت شركة

إقامة  إلى  فإلجتلاعي  مقرها  تحويل 

فلوحد0 رقم )2) حي فلنهضة فلرباط.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  نا ر  بتاريخ  بسال  فإلبتدفئية 

))2) تحت رقم 8101ج.
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ADDICTEST

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلال فلشركة : 12222  رهم

مقرها شارع فبن سيناء علار0 ج6 

رقم 1 أكدفل فلرباط

ج)  بتاريخ  محضر  بلقت�سى 

قرر فلسيد فملنيبي   (219 أغسطس 

إلى  حصصه  من   %  5 تفويت  زيا  

فلسيد محلد ضرضافة ب 122  رهم 

فلحصص  أصبحت  كلا  لكل حصة 

فإلجتلاعية كالتالي :

فملنيبي زيا  ج)66.

ور ي سهيل 1877 أسهم.

فلسيد فملنيبي  اسين 5 أسهم.

فملنيبي مريم 5 أسهم.

فلسيد محلد ضرضافة 5 أسهم.

فملجلوع : 122 سهم.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

570ج12  رقم  بالرباط  فلتجارية 

بتاريخ 18  يسلرب 219).
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PRODUMA

SARL .AU

تأسيس شركة
بلوجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تأسيس  تم   ،(2(1 6  يسلرب 

محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 

رأسلالها 122.222.22  رهم ومقرها 

2ج، شقة رقم  فإلجتلاعي علار0 رقم 

لوكيلي حسان  فحلد  مولي  شارع   8

فلخصائص  تحلل  وفلتي  فلرباط 

فلتالية :

 PRODUMA SARL  : فلتسلية 

..AU

: فلشركة ذفت  فلقانونية  فلصفة 

مساهم  لديها  فملحدو 0  فملسؤولية 

وحيد.

هشام  فلسيد   : فلوحيد  فلشريك 

طنطاني.

فلهدف فإلجتلاعي : 

فلفوفكه  وفستيبف   تصد ر 

وفلخضروفت.

تاريخ  من  فبتدفء  سنة   99 فملد0: 

فلسجل فلتجاري.

122.222.22  رهم   : فلرأسلال 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسلة 

122  رهم.

في  تبتدئ   : فإلجتلاعية  فلسنة 

فلفاتح من  نا ر وتنتهي في 1ج  يسلرب 

من كل سنة.

فلتسييب : تم تعيين فلسيد هشام 

غيب  ملد0  للشركة  كلسيب  طنطاني 

محدو 0.

لدى   تم  قد   : فلقانوني  فإل دفع 

جهة  بالرباط  فلتجارية  فملحكلة 

بتاريخ زعيب  زمور   - سال   -  فلرباط 

 17  نا ر ))2) فلسجل فلتجاري رقم 

.157(21
فإلمضاء
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FIDUTEMA

ش.م.م

مكتب فإلستشار0

رقم 6ج1 شاع فلقاهر0 فلطابق فألول شقة رقم1 

كومطرفف 1 تلار0

فلهاتف : 08)7600ج25

فلفاكس : 77600760ج25

ADIUOM GROUPE
SARL AU

ش.م.م

 ذفت فلشريك فلوحيد

فلكائن مقرها : رقم 6ج1 شاع 

فلقاهر0 فلطابق فلثاني شقة رقم 0 

كومطرفف 1 تلار0

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس  تم  قد   (2(1 2ج  يسلرب 

 ADIUOM GROUPE SARL شركة 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت   AU

تحلل  وفلتي  فلوحيد  فلشريك  ذفت 

فلخصائص فلتالية :

 ADIUOM GROUPE  : فلتسلية 

.SARL AU

ذفت  شركة   : فلقانونية  فلصفة 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد.

 122.222.22  : فلشركة  رأسلال 

 رهم.

فلهدف فإلجتلاعي : 

فملختلفة  فألشغال  في  مقاول 

وأشغال فلبناء.

فلشركاء : فلسيد0 فبتسام فمويد0 

1222 حصة.

فلتسييب : فلسيد0 فبتسام فمويد0 

مسيب0 للشركة.

إلى فاتح  نا ر  فملالية: من   فلسنة 

 1ج  يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة 

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

فلتقييد  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

بالسجل فلتجاري  باملحكلة فلتجارية 

تحت   (2(( )1  نا ر  بتاريخ  بتلار0 

رقم 5291ج1.
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DÉPANNAGE ABI KARIM
SARL AU

تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية 
ذفت فلشريك فلوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ج  يسلرب1)2)، قد تم  بتلار0،  وم 
فملسؤوليـــة  محدو 0  شركة  تأسيس 
تحلل  وفلتي  فلوحيد  فلشريك  ذفت 

فلخصائص فلتالية:
 DÉPANNAGE ABI فلتسلية: 

  . KARIM  SARL AU
 122.222 فلشركة:   رأسلال 
 رهم مقسم على 1222 حصة بثلن 

122 رهم للحصة . 
فلنويفات  فالجتلاعي:  وفر  فملقر 
محل رقم ج , أوال  سالمة عين عتيق 

تلار0.
فلهدف فالجتلاعي: 

مقاول صيانة وإصالح فلسيارفت .
من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس فلنهائي. 
فلسيد  فلشركة  يسيب  فلتسييب: 
ببلوك  فلقاطن  فلكريم  عبد   هيبة 
فج رقم 19 حي فلحاج قاسم ح ي م- 
فلوطنية  للبطاقة  وفلحامل  فلرباط  

رقم X178260، ملد0 غيب محدو 0.
فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلضبط  كتابة  لدى  فلقانوني 
ج1  بتلار0  وم  فالبتدفئية  باملحكلة 

 نا ر ))2) تحت رقم 21)7.
فلتجاري:  فلسجل  في  فالندرفج 
فلتجاري  بالسجل  فلشركة  سجلت 

بتلار0  تحت رقم 5121ج1.
لإلشار0 وفلنشـــــــــــــر

فملسيب: فلسيد  هيبة عبد فلكريم
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DROGUERIE NOUIFAT
SARL AU

فلسجل فلتجاري : 9801)1
توسيع فلهدف فإلجتلاعي

فلعا ي  فلغيب  فلعام  فلجلع  بقرفر 
 (2(1 ج)  يسلرب  بتاريخ  فملنعقد 
 122.222 رأسلال  ذفت  للشركة 
فلقانوني  ملثلها  شخص  في   رهم 
تقرر  فلكريم  عبد   فلسيد  هيبة 

ما  لي :

توسيع فلهدف فإلجتلاعي للشركة 

وذلك بزيا 0 فلنشاط فلتالي :

أشغال فلبناء فملتنوعة.

وعلى إثر ذلك تم تغييب فلفصل ))) 

من فلنظام فألسا�سي للشركة.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط  كتابة   لدى   فلقانوني 

بتلار0  وم فإلبتدفئية   باملحكلة 

 ج1  نا ر ))2) تحت رقم 7199.
لإلشار0 وفلنشـــــــــــــر

فملسيب: فلسيد  هيبة عبد فلكريم
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مكتب فملحاسبة إيهاب فستشار0

ش.ذ.م.م.

رأسلال فلشركة : 122.222  رهم

مقرها فإلجتلاعي : شارع فلحسن فلثاني علار0 

فلبنك فملغربي للتجار0 فلخارجية مكتب رقم 9 

فلناضور

س.ت : 5015

 RADI DISTRIBUTION

PRODUIT IMPORTES
SARL A.U

مقرها فإلجتلاعي : حي أوال  بوطيب 
سكتور ب زنقة 110، فلناضور

س.ت : 2157)

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

 RADI DISTRIBUTION لشركة 

 PRODUIT IMPORTES SARL A.U

تم   (2(( 12  نا ر  بتاريخ   فملنعقد 

ما  لي :

بحذف  فلشركة  نشاط  تغييب 

نشاط بيع فلحبوب بالنشاط فلتالي :

وفالستيبف   وفلتسويق  فلتوزيع 

وفملنتجات  فألغذ ة  وفلتصد ر 

فلتنظيف  ومنتجات  فإلستهالكية 

وفلنظافة  فلتجليل  ومنتجات 

وفإلكسسوفر  وفألجهز0  فلشخصية 

وأجهز0 فلكلبيوتر ومعدفت فملكاتب.

تغييب فلبند ج من فلقانون فألسا�سي 

للشركة.

باملحكلة   : فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  نا ر  فإلبتدفئية بالناضور بتاريخ 

))2) تحت رقم 68.
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أنتير أنظمة
INTER SYSTEMES

في طور فلتصفية
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
رأسلالها : 122.222.22  رهم
فملقر فإلجتلاعي : )ج شارع علر

 فبن فلخطاب شقة رقم 0 
أكدفل - فلرباط

فلسجل فلتجاري رقم 8621) 
فلرباط

تخفيض رأس فملال فإلجتلاعي
حل مسبق للشركة

بتاريخ فلعام  فلجلع  ملحضر   تبعا 
رأس  تخفيض  تم   ،(221 7  ونيو   
 1.222.222.22 بلبلغ  فملحد   فملال 
 922.222.22 بلقدفر   رهم 
122.222.22  رهم  ليصبح   رهم، 
مع فملبالغ  بنفس فلنسبة،  باملقاصة، 

فملنقولة من جد د.
فلشركاء  فستشار0  ملحضر  تبعا 
بتاريخ 2ج نوفلرب 1)2)، تقرر ما  لي :
فإلقرفر بوفا0 فملرحوم أحلد فألممي 

وفنتقال حصصه لورثته.
لرأس  فلجد د  فلتوزيع  معا نة 
فملال فإلجتلاعي وتعد ل فملا تين 6 و7 

من فلنظام فألسا�سي.
تحيين فلنظام فألسا�سي ومالءمته 

مع أحكام فلقانون 21-19.
للشركة  فملسبق  بالحل  فلعلل 
من  وإحالتها للتصفية فلحبية فبتدفء 

هذف فليوم.
فلجزولي،  سلية  فلسيد0  تعيين 
بالرباط،  مز ف 0  فلجنسية،  مغربية 
قاطنة   ،1955 أغسطس   (0 بتاريخ 
بالرباط فلطائرفت، زنقة فلغرب، رقم 
تجزئة بنشقرون حاملة للبطاقة  ج، 
 A19291 رقم  للتعريف  فلوطنية 
للقانون  وفقا  كلفت  كلصفية 

بتصفية فلشركة.
باملقر  فلتصفية  مقر  تحد د 
)ج شارع  أكدفل  فإلجتلاعي بالرباط، 

علر فبن فلخطاب شقة رقم 0.
بكتابة      : فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلضبط 
))2) تحت  ج1  نا ر  بالرباط بتاريخ 

رقم57ج1)1.

فلسجل  بتعد ل  فلتصريح  وضع 

لدى  فلضبط  بكتابة   فلتجاري 

بتاريخ  بالرباط  فلتجارية  فملحكلة 

من   (62 تحت رقم   (2(( ج1  نا ر 

فلسجل فلتبتيبي.
من أجل فلنشر وفإلشهار

فملصفي
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 MADARISS MARIA

 TAMESNA
 SARL AU 

شركة محدو 0 فملسؤولية
 رأس مالها : 122.222  رهم

فلزيا 0 في رأس فملال
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

بتلار0،   (2(1 2)  يسلرب  بتاريخ 

شركة  لشركة مدفرس ماريا تامسنا  

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت شريك 

122.222  رهم  رأسلالها  وفحد 

 E(5 تجزئة  ب  فالجتلاعي  ومقرها 
رياض تامسنا فلعلرفن تامسنا تقرر 

ما  لي:
 122.222 فملال من  1.زيا 0 رأس 

22.222).1  رهم بتضلين   رهم إلى 

من حساب فألرباح فملحتجز0.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  ).تم 

17  نا ر  بتاريخ  بتلار0  فالبتدفئية 

))2) تحت فلرقم 16)7.
للخالصة وفلتذكيب
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  MADARISS MARIA PRIVE
 SARL AU

شركة محدو 0 فملسؤولية

 رأس مالها  : 122.222  رهم

فلزيا 0 في رأس فملال 
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

بتلار0،   (2(1 2)  يسلرب  بتاريخ 

شركة  بريفي  ماريا  مدفرس  لشركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت شريك 

122.222  رهم  رأسلالها  وفحد 

ومقرها فالجتلاعي ب زنقة فملسؤولية 

حي فلوفاق تلار0 تقرر ما  لي:

1 - زيا 0 رأس فملال من 122.222 

522.222.)  رهم بتضلين   رهم إلى 

من حساب فألرباح فملحتجز0.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  ).تم 

 17 بتاريخ  بالرباط  فلتجارية 

 نا ر))2)  تحت فلرقم 96ج1)1.
للخالصة وفلتذكيب
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 GROUPE EL MOUDEN

D’HYGIENE
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 
بلقت�سى عقد عرفي حرر بتلار0 

))2)، تم تحرير فلقوفنين  5  نا ر  في 

مسؤولية  ذفت  لشركة  فألساسية 

محدو 0 مليزفتها كالتالي :

 GROUPE EL  : فلتسلية 

MOUDEN D’HYGIENE ش.ذ.م.م.

فلهدف : للشركة فألهدفف فلتالية:

فلنظافة  موف   وتوزيع  بيع 

ومنتجات فلتغذ ة فلعامة.

وفستيبف   وتلثيل  وبيع  شرفء 

وفلسلع  فملعدفت  جليع  وتصد ر 

غرض  تحقيق  تعزز  فلتي  وفملوف  

فلشركة.

وعلوما جليع فلعلليات فلتجارية، 

فلصناعية، فملالية، فملنقولة وفلثابتة، 

فملتعلقة بصفة مباشر0 أو غيب مباشر0 

بأحد فألهدفف فملذكور0 أعاله وفلتي 

من شأنها تسهيل تنلية فلشركة.

فبن  طارق  شارع  تلار0   : فملقر 
زيا رقم 6) تجزئة زهر0 أمل.

122.222  رهم   : فملال  رأس 

حصة من فئة   1.222 مقسلة على 

بين  موزعة  للوفحد0  122  رهم 

فلشركاء كالتالي :

فلسيد فلحسن فملو ن 522 حصة.

فلسيد محلد فملو ن 522 حصة.

تسيب فلشركة ملد0 غيب   : فلتسييب 

فلحسن  فلسيد  طرف  من  محدو 0 

فملو ن.

: تبتدئ في فاتح  فلسنة فلحسابية 

 نا ر وتنتهي في 1ج  يسلرب.

من  وم  تبتدئ  سنة   99  : فملد0 
تقييد فلشركة بالسجل فلتجاري.

فلدجيب0  جصم  بعد   : فألرباح 
لقرفر  تبعا  فلباقي  فلقانونية  وزع 
أنصافا حسب حصص كل  فلشركاء 

وفحد منهم.
فإل دفع فلقانوني : تم لدى مصلحة 
فلسجل فلتجاري باملحكلة فإلبتدفئية 
بتاريخ  7(28 عد   تحت   بتلار0 

 10  نا ر ))2).
تقييد  تم   : فلتجاري  فلسجل 
بالسجل  مصلحة  لدى  فلشركة 
بتلار0  فإلبتدفئية  باملحكلة  فلتجاري 
10 نا ر  بتاريخ  5111ج1  تحت عد  

.(2((
من أجل فإلستخالص وفلبيان
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MEDRY CONCEPT
تأسيس ش.ذ.م.م ذفت فلشريك 

فلوحيد
بلقت�سى عقد عرفي حرر بتلار0 
))2)، تم تحرير فلقوفنين  ج  نا ر  في 
فلشريك  ذفت  لش.ذ.م.م  فألساسية 

فلوحيد مليزفتها كالتالي :
 MEDRY CONCEPT  : فلتسلية 

ش.ذ.م.م. ذفت فلشريك فلوحيد.
فلهدف : للشركة فألهدفف فلتالية:

فألشغال فملختلفة وفلبناء.
وفلعزل  فلصحي  فلصرف  أعلال 
فلخشب  نجار0  فلسباكة،  فملائي، 
فلتجصيص،  أعلال  وفألملنيوم، 

أعلال فلد كور وفلتشطيب.
بيع موف  فلبناء.

نقل فلبضائع لحساب فمجرين.
وعلوما جليع فلعلليات فلتجارية، 
فلصناعية، فملالية، فملنقولة وفلثابتة، 
فملتعلقة بصفة مباشر0 أو غيب مباشر0 
بأحد فألهدفف فملذكور0 أعاله وفلتي 

من شأنها تسهيل تنلية فلشركة.
فلطابق  قا ر  إقامة  تلار0   : فملقر 

فألول شقة 0 مرس فلخيب.
122.222  رهم   : فملال  رأس 
حصة من فئة   1.222 مقسلة على 
من  مسد 0  للوفحد0  122  رهم 

طرف فلسيد فلحبيب فلدريهلو.
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تسيب فلشركة ملد0 غيب   : فلتسييب 
فلحبيب  فلسيد  طرف  من  محدو 0 

فلدريهلو.
فلسنة فملالية : تبتدئ في فاتح  نا ر 

وتنتهي في 1ج  يسلرب.
من  وم  تبتدئ  سنة   99  : فملد0 
فلتجاري. بالسجل  فلشركة  تقييد 
تم لدى مصلحة   : فلقانوني  فإل دفع 
فلسجل فلتجاري باملحكلة فإلبتدفئية 
بتاريخ   7(29 عد   تحت  بتلار0 

10 نا ر ))2).
تقييد  تم   : فلتجاري  فلسجل 
فلسجل  مصلحة  لدى  فلشركة 
بتلار0  فإلبتدفئية  باملحكلة  فلتجاري 
10  نا ر  بتاريخ  ج511ج1  تحت عد  

.(2((
من أجل فإلستخالص وفلبيان
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ENGINETECHNOLOGY
س.ت : فلرباط : 96121

قفل فلتصفية
حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 ،(2(1 0)  يسلرب  في  بتلار0 
لشركة  فلوحيد  قررفلشريك 
ENGINETECHNOLOGY ش.ذ.م.م 
رأسلالها 92.222  رهم، بتلار0 125 

تجزئة فلفتوح محل رقم 1 ما  لي :
فلتام  فلتصفية ومنح فإلبرفء  إنهاء 

وفلنهائي لللصفي.
لدى كتابة    : تم فإل دفع فلقانوني 
بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم  تحت  9)  يسلرب1)2)  بتاريخ 

.1(1216
من أجل فإلستخالص وفلبيان
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SLIMY & CO
س.ت فلرباط : ج9771

قفل فلتصفية
بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
فلجلع  قرر   ،(2(1 0)  يسلرب  في 
 SLIMY لشركة  فإلستثنائي  فلعام 
 52.222 رأسلالها  ش.ذ.م.م   & CO
فألميب  شارع  بتلار0  مقرها   رهم، 
موالي عبد هللا فملركز فلتجاري طريق 

هرهور0 رقم C17  ما  لي :

فلتام  فلتصفية ومنح فإلبرفء  إنهاء 
وفلنهائي لللصفي.

لدى كتابة    : تم فإل دفع فلقانوني 
بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم  تحت  9)  يسلرب1)2)  بتاريخ 

.1(1215
من أجل فإلستخالص وفلبيان
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
SARL AU

TENUE ET SUPERVISION COMPTABLE
ETUDE DE PROJETS

CONSTITUTION DE SOCIETES
 CONSEIL FINANCIER JURIDIQUE ET

FISCAL
AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE

AGREE PAR L’ETAT

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
AL JAWHARA ZARQAA

SARL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

تعد الت بالشركة
سجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم   (2(1 7  يسلرب  بسطات بتاريخ 

إقرفر ما  لي :
تعيين فلسيد فلصافي فحلد كلسيب 
مدفرس  مجلوعة  لشركة  جد د 

فلخاصة فلجوهر0 فلزرقاء.
فستقالة فلسيد0 صالح فتيحة من 

منصبها كلسيب0 للشركة.
لدى كتابة    : تم فإل دفع فلقانوني 
فلضبط باملحكلة فإلبتدفئية بسطات 
رقم  تحت  ج1  يسلرب1)2)  بتاريخ 

.10(0/(1
من أجل فلخالصة وفلبيان

فئتلانية كونت كليب
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
SARL AU

TENUE ET SUPERVISION COMPTABLE
ETUDE DE PROJETS

CONSTITUTION DE SOCIETES
 CONSEIL FINANCIER JURIDIQUE ET

FISCAL
AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE

AGREE PAR L’ETAT

شركة أباتوار الشاوية
ش.ذ.م.م

ABATTOIR CHAOUIA
SARL

رأسلالها : 0.222.222.22  رهم 
تعد الت

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 (2(1 7)  يسلرب  بتاريخ  بسطات 
ما  فلشاوية  أباتوفر  قرر مسيب شركة 

 لي : 
أباتوفر  شركة  أسهم  توزيع  تم 

فلشاوية على فلنحو فلتالي :
فلناجحي   رشيد  للسيد   %  5(
للسيد عزيز فلناجحي و24%  و24% 

للسيد سعيد فلناجحي.
تعد ل مطابق كل من فملا 0 6 و7 

للقانون فالسا�سي.
لدى كتابة    : تم فإل دفع فلقانوني 
فلضبط باملحكلة فإلبتدفئية بسطات 
رقم  تحت   (2(( )1  نا ر  بتاريخ 

.1068/(2((
من أجل فلخالصة وفلبيان

فئتلانية كونت كليب
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VICTORY CAFE
SARL

رأسلالها : 52.222.22  رهم
 GH( مقرها فإلجتلاعي : مجلوعة

علار0 12 رقم 5 فلنجاح تامسنا
فلحل فلسابق ألوفنه

ج)  بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالرباط  وفملسجل   (2(1  يسلرب 
قرر فلشركاء فلقانونين للشركة جالل 
فملنعقد  فإلستثنائي  فلعام  فلجلع 
بنفس فلتاريخ أعاله باملقر فإلجتلاعي 

فملذكور0 ما  لي :
لشركة  ألوفنه  فلسابق  فلحل 
من  فبتدفء   VICTORY CAFE SARL

تاريخ ج)  يسلرب 1)2).
عين فلسيد لحبيزي عزيز كلصفيا 

للشركة.
باملحكلة   : فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بالرباط لدى كتابة فلضبط 
رقم  تحت   (2(( )1  نا ر  بتاريخ 

15ج1)1.
للخالصة وفلبيان

47 P

 SOCIETE D’EQUIPEMENT
 ARICOLE DU MOYEN

ATLAS
SEAMA

فإلستثنائي  فلعام  فلجلع  قرر 
فملنعقد في 15 أكتوبر 219):

فملتوفى  من  سهم   9(52 تحويل 
فلسيد محلد فجليلي لفائد0 :

 1156 فاطلة  شد د  فلسيد0 
سهم.

فلسيد0 فجليلي نا  ة 656 سهم.
فلسيد فجليلي بدر 12ج1 سهم. 

فلسيد فجليلي هشام 12ج1 سهم.
فلسيد فجليلي نوفل 12ج1 سهم.
فلسيد0 فجليلي وفاء 656 سهم.

فلسيد فجليلي علا  12ج1 سهم.
فلسيد0 فملكي فاطلة )150 سهم.

رقم  من  فإلجتلاعي  فملقر  نقل 
فلرباط  طريق  فلسعا 0  حي   196
فلخليسات إلى رقم ج1 فلحي فلصناعي 

فلخليسات.
نا  ة  فجليلي  فلسيد0  تعيين 
جليع  مع  للشركة  كلتصرفة 

فلصالحيات.
بكتابة   : فلقانوني  فإل دفع  تم 
فإلبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
بالخليسات تحت عد  1190 بتاريخ 

6) نوفلرب 219).
للنسخ وفلبيان

فلوكيل

48 P

 SOCIETE RAKKAZ
TRAVAUX DIVERS

SARL AU
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
 2ج نوفلرب 1)2)، قررف فملشاركون في 

فلشركة ما  لي :
فلحل فلنهائي للشركة.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
لدى  فلضبط  بكتابة  فلقانوني 
بتاريخ بسال  فإلبتدفئية   فملحكلة 

 )1  نا ر ))2) تحت رقم )ج81ج.
مقتطف وبيان

49 P
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CHRONOSOLUTION
S.A.R.L

كرونو سوليسيون
رقم فلسجل فلتجاري فلدفرفلبيضاء 

02825
فلزيا 0 في رأسلال فلشركة

فلعا ي  فلغيب  فلعام  فلجلع  قرر 
للشركاء في شركة كرونو سوليسيون 
 CHRONOSOLUTION S.A.R.L
فملسؤولية  محدو 0  شركة  ش.م.م 
 (2(1 ج1  يسلرب  بتاريخ  للشركاء 
فلكائن  122.222  رهم  رأسلالها 
زنقة   (7 بأكا  ر  فإلجتلاعي  مقرها 
حي سالم بلا   1 بونعلان محل رقم 

 لي :
فلزيا 0  في رأسلال  فلشركة بنقله 
 622.222 إلى  122.222  رهم  من 
5222 سهم   رهم عن طريق إصدفر 
122.22  رهم  جد د بقيلة إسلية 

لكل فشتبفك.
رأس  في  فلزيا 0  هذه  إجرفء   تم 
فملال عن طريق فقتطاع مباشر على 
بلبلغ  للشركاء  فلجاري  فلحساب 

522.222  رهم .
بلا  للشريكين  تخصيصها   تم 
 تناسب مع فألسهم فلتي  لتلكونها في 

رأس مال فلشركة.
تعد ل فلبند ن 7 و8 من فلقانون 

فألسا�سي.
تم إنجاز فإل دفع فلقانوني بكتابة 
بإنزكان  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم  تحت   (2(( 12  نا ر  بتاريخ 

.71282(5
عن موجز وبيان

فملسيب

50 P

شركة فئتلانية فلدفرفلبيضاء

زنقة ملوية رقم ) حي فلحد قة فلدفرفلبيضاء

فلهاتف: ج2.)7.8).))25

25((.(7.87.56                  

فلفاكس : 76750)))2

K-DERMA
S.A.R.L
كا- رما
تأسيس

فلتكوين بلوجب عقد عرفي مؤرخ 
سبتلرب   (7 بتاريخ  بالدفرفلبيضاء 
1)2) مسجل في نفس فملد نة بتاريخ 

فلنظام  وضع  تم   (2(1 مارس   5
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلرئيسية  فلخصائص  فملحدو 0 

ومنهاما  لي:
.K-DERMA : فلتسلية

فملوضوع : 
فلتجار0 وتلثيل جليع فملنتجات أو 

فملوف  أو فلبضائع من أي منشأ.
جليع  وفستيبف   وبيع  شرفء 

فملنتجات أو فلخدمات.
تجليل  صالون  فالضافر  صالون 
تصفيف فلشعر وعلم فلجلال ميك-

فب فلحلام .
بيع وشرفء مستحضرفت فلتجليل 

ومستلزماتها.
تشغيل جليع فالمتيازفت وبرفءفت 
فإلجتبفع وفلعالمات فلتجارية وجليع 
أعم  وبشكل  فلصلة  ذفت  فألنشطة 
فملتعلقة  أو  فمللحقة  فألنشطة  جليع 
للتبويج  ومناسبة  فملذكور  بالهدف 

تطوير شؤونها فإلجتلاعية.
فملقر فلرئي�سي فلدفرفلبيضاء ) زنقة 

ملوية حي فلحد قة.
فملد0 : 99 سنة.

12.222.22  رهم   : فملال  رأس 
مقسلة 122 حصة من فئة 122.22 

 رهم لكل حصة .
صفاء  فلسيد0   : فملسيبتان 

جنساوي.
وفلسيد0 جنساء جنساوي.

فلسنة فإلجتلاعية : من فاتح  نا ر 
إلى 1ج  يسلرب.

فإلحتياطي  لتكوين   %  5 فألرباح: 
إما  تم  للشركاء  وفلباقي  فلقانوني 
أو  فلتالية  فملالية  فلسنة  إلى  ترحيلها 

وضعها في فإلحتياطي.
بكتابة   : فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
17  يسلرب  بتاريخ  بالدفرفلبيضاء 

1)2) تحت فلرقم 820898.
بالسجل  فلشركة  تسجيل  تم 

فلتجاري برقم ج628)5.
وبيان موجز عن فملسيب0

فإل فر0 
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شركة فئتلانية فلدفرفلبيضاء
زنقة ملوية رقم ) حي فلحد قة فلدفرفلبيضاء

فلهاتف: ج2.)7.8).))25
25((.(7.87.56            
فلفاكس : 76750)))2

 EUROWORLD CARGO&AIR
FREIGHT

فورو ور  كاغكو وف رفغيت
تلد د غرض فلشركة 

فلعام  فإلجتلاع  على محضر  بناء 
غيب فلعا ي بتاريخ فاتح نوفلرب فإن 
 EUROWORLD شركة  شركاء 
وهي   CARGO&AIR FREIGHT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 برأس 
12.222.22  رهم ومقرها  مال قدره 
) شارع ملوية  فلرئي�سي فلدفرفلبيضاء 
بالسجل  مسجلة  فلحد قة  حي 
فلتجاري تحت رقم 5جج076 تقرر ما 

 لي :
تلد د فلغرض فإلجتلاعي للشركة 
إلى فالستيبف  وفلتصد ر فلتأجيب مع أو 

بدون طاقم من جليع فلطائرفت.
نقل أموفت نقل فلحيوفنات فلحية 
فلنقل فلبحري فلوطني وفلعبور فلدولي.
من   ((( فلثانية  فملا 0  تعد ل 

فلنظام فألسا�سي للشركة.
 : فلقانوني  فإل دفع  إنجاز  تم 
فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بكتابة 
بالدفرفلبيضاء بتاريخ 10  نا ر ))2) 

تحت رقم 8ج8280.
عن موجز وبيان
فإل فر0 فملسيب0
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شركة فئتلانية فلدفرفلبيضاء
زنقة ملوية رقم ) حي فلحد قة فلدفرفلبيضاء

فلهاتف: ج2.)7.8).))25
25((.(7.87.56                 

فلفاكس : 76750)))2

FRANKE KITCHEN SYSTEM
فرفنك كتشن سيستام

تغييب فسم فلشركة
فملؤرخ  فلقرفر  محضر  بلوجب 
لللساهم   (2(1 ج1 يسلرب  بتاريخ 
 FRANKE فلوحيد في فلشركة شركة 
فرفنك كتشن   KITCHEN SYSTEM
فملحدو 0، فملسؤولية  ذفت  سيستام 

 11.957.622.22 مال   برأس 
فإلجتلاعي  مقرها  فلكائن   رهم 
عكاشة  فكتفتي  بارك  بالدفرفلبيضاء 
بالسجل  مسجلة  فلسبع  عين  ب5- 
تقرر   .129057 رقم  تحت  فلتجاري 

ما  لي :
فرفنك  من  فلشركة  فسم  تغييب 
سستام  هوم  إلى  سستام  كتشن 

سوليسيون.
تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة.

بللعا�سي  منصف  فلسيد  تعيين 
مسيبف وحيدف للشركة.

)فسم  )ج)  ثالثة   : فملا 0  تعد ل 
للشركة).

 : فلقانوني  فإل دفع  إنجاز  تم 
فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بكتابة 
6ج8275  رقم  تحت  بالدفرفلبيضاء 

بتاريخ 6  نا ر ))2).
عن موجز وبيان
فإل فر0 فملسيب0
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C.A.F.C.G
TEL : 25.7.78.11.71ج
FAX : 25.86.)7.88.1ج

DARSER
SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

بلقت�سى عقد عرفي مربم بتاريخ 
بالدفرفلبيضاء   (2(1 2ج  يسلرب 
مسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس  تم 

محدو 0 باملوفصفات فمتية :
.DARSER SARL : فالسم فلتجاري

فلهدف فإلجتلاعي :
مستخدمين  مستخدمين،  توفيب 

مؤقتين.
فنفا  شارع   75  : فإلجتلاعي  فملقر 
زفوية زنقة كلو  وبروفونس فلطابق 9 

شقة ب 128 فلدفرفلبيضاء.
في  فلشركة  مد0  حد ت   : فملد0 
من تاريخ فلتسجيل  سنة فبتدفء   99

بالسجل فلتجاري.
رأس مال فلشركة : حد  رأس مال 
فلشركة في 122.222  رهم موزع على 

1222 حصة من فئة 122  رهم.
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من  تبتدئ   : فإلجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي بلتم  يسلرب من 

نفس فلسنة.

تسييب  مهلة  أسندت   : فلتسييب 

فلشركة للسيد رشيد فلتويجرفت.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 

 828627 تحت عد   بالدفرفلبيضاء  

فلسجل فلتجاري رقم 8595)5 بتاريخ 

17  نا ر ))2) .
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STE. OLA VERDE

إعالن عن تأسيس شركة
فملعنوية  فلصفة  إكتساب  تم 

فلعيون  بجهة   : فلتالية  باملوفصفات 

فلساقية فلحلرفء.

.OLA VERDE : فلتسلية

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

مسؤولية محدو 0.

 1 فلوحد0  حي   : فإلجتلاعي  فملقر 

 82 رقم  فلحجري  حي   1522 تجزئة 

فلعيون.

فألنشطة :

فلنقل فلطرقي وفللوجستيك.

فلبضائع لحساب فلغيب.

122.222  رهم   : فلرأسلال 

مكونة من 1222 حصة ب122  رهم 

للحصة.

فلتسييب وفلتوقيع فإلجتلاعي : يعهد 

للسيد لخضر هشام وفعتلا  توقيع 

فملسيب أو توقيع شريكه فلسيد لخضر 

صالح.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط  كتابة  بلصلحة  فلقانوني 

باملحكلة  فلتجاري  فلسجل  بلكتب 

8  يسلرب  بتاريخ  فإلبتدفئية للعيون  

1)2) تحت عد  1)2)/756ج.
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 DISTRIBUTION VETEMES
FEMMES
SARL AU

فلسجل فلتجاري ج5)0ج1
فلتعريف فلضريبي : 5ج11216

فملقر فإلجتلاعي: فلدفرفلبيضاء شارع 
فملنار زفوية زنقة فلقي�سي بروكون 

فلدفرفلبيضاء
تأسيس فرع للشركة

لشركة  فلوحيد  فلشريك  قرر 
 DISTRIBUTION VETEMEN
ملحضر  وفقا   FEMMES SARL
فرع  تأسيس   (2(1 15نوفلرب 
للشركة فلذي  قع مقرها في فملجلع 
بلد نة  فملنار0  شارع  .م  فلعقاري 

مرفكش )فملركز فلتجاري).
لدى   : فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 
بالدفرفلبيضاء   فلتجارية  فملحكلة 
عد  تحت   (2(( 6  نا ر    وم 

 )ج7 -807558.
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موند ال كونطا ش م م
8 زنقة ضا ة أفرفح شقة ) أكدفل، فلرباط

فلهاتف : 787/88)768ج25

فلفاكس : 789)768ج25 فلرباط

ROUGANI
SARL
تعد ل

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
 ،(2(1 1)  يسلرب  فملؤرخ  وم 
محدو 0  مسؤولية  ذفت  لشركة 
على  فالتفاق  تم   ROUGANI SARL

ما  لي :
بلشهب  فلشريك  فلوفا0  إعالن 

فبرفهيم.
توزيع حصص فجتلاعية فلفقيد 
فمعاللي،  حليلة  فلسيد0  للورثة 
فلسيد  فلحضيكي،  مليكة  فلسيد0 
�سي  فلسيد  بلشهب،  فلعزيز  عبد 
محلد بلشهب، فلسيد جالد بلشهب 
أمين  فلسيد  بلشهب،  فلسيد سعيد 
بلشهب،  زهور  فألنسة  بلشهب، 
فالنسة سعا  بلشهب، فالنسة سناء 

بلشهب وفالنسة صفية بلشهب.

وصالحياته،  جد د  مسيب  تعيين 

فلسيد �سي محلد بلشهب عين فملسيب 

محدو 0  غيب  ملد0  للشركة  فلوحيد 

فلتوقيع لكل فلوثائق فإل فرية أو غيبها 

فلسيد  فلوحيد  فملسيب  بوفسطة   تم 

�سي محلد بلشهب إال فلوثائق فلبنكية 

فلسيد  طرف  من  معا  توقيعها   تم 

�سي محلد بلشهب فلحامل للبطاقة 

وفلشريكة   AB52(009 فلوطنية 

فلحاملة  فلحضيكي  مليكة  فلسيد0 

.A587للبطاقة فلوطنية 87ج

تعد ل فلقانون فألسا�سي.

فإل دفع   : فلقانوني  فإل دفع 

فلقانوني تم بكتابة فلضبط باملحكلة 

 (2(( ج1  نا ر  في  بسال  فالبتدفئية 

تحت رقم 8102ج.
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KHADAMT OUSAID
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 122.222  رهم

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس  تم  بالرباط   (2(1 ج ماي 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

بشريك وحيد وفلتي تحلل فلخصائص 

فلتالية :

 KHADAMT  : فلتسلية 

.OUSAID

فملوف   متجر   : فالجتلاعي  فلهدف 

فلغذفئية فلعامة.

فملقر فالجتلاعي : فلعلار0 2ج شقة 

شارع موالي فحلد لوكيلي حسان   8

فلرباط.

من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس فلنهائي.

122.222  رهم   : فلرأسلال 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسلة 

122  رهم للحصة فلوفحد0.

فسعيد1222  سعيد  فلسيد 

حصة.

فلتسييب : فلسيد سعيد فسعيد.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع 

)1  نا ر  بتاريخ  بالرباط  فلتجارية 

))2)، تحت رقم 17ج1)1.

فلسجل فلتجاري رقم جج1571.
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 CHEZ ADJA AFRICAINE

BOUTIQUE  - C A A B
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم  قد  بالرباط   ،(2(1 أكتوبر   1(

فلخصائص  تحلل  شركة  تأسيس 

فلتالية :

 CHEZ ADJA  : فلتسلية 

 AFRICAINE BOUTIQUE DONT

.LE SIGLE C A A B

ذفت  شركة   : فلقانونية  فلصفة 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.

بيع منتجات   : فلهدف فالجتلاعي 

وفلتجار0  بالتقسيط  فلعطور 

فاللكتبونية.

 ،NEGOCE فلتدفرية  فملبا الت، 

فلتصد ر وفالستيبف .

رأس فملال : 12.222  رهم مقسلة 

122  رهم  122 حصة من فئة  على 

للحصة.

من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة 

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

زنقة  فلرباط،   : فالجتلاعي  فملقر 

نابولي فقامة جوميبف ) فملحيط.

كلارف  فالنسة   : فلتسييب 

رقم  فلسفر  لجوفر  فلحاملة  مريتو 

.AA2516596

فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  تم 

1)2)، تحت رقم  9)  يسلرب  بتاريخ 

ج15680.
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ALL DENTAL
SARL AU

رفسلالها : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : فلطابق فألر�سي 

ميزفنين علار0 رقم 9 زنقة فلكوفا، 

فلرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بلقت�سى 

))2)، قرر شركاء فل  7  نا ر  بتاريخ 

 ونتال ش ذ م م ش و ما  لي :

 122 بقيلة  حصة   1222 بيع 

122.222  رهم   رهم للحصة بلبلغ 

من طرف فلسيد فنس فمزيان لفائد0 

فلسيد0 رشيد0 فمزيان.

فستقالة فلسيد فنس فمزيان من 

وتعيين  كلسيب  فلشركة  في  مهامه 

كلسيب0  فمزيان  رشيد0  فلسيد0 

للشركة ملد0 زمنية غيب محدو 0.

تعد ل فلقانون فألسا�سي.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بالرباط تحت رقم 91ج1)1 

في 17  نا ر ))2).
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فألستاذ رشيد  هبي

موثق

شارع محلد فلخامس إقامة  اسلين علار0 1 

رقم 6 فلجد د0

STE BEST NEIGHBOR
SARL

مقرها فالجتلاعي بالجد د0، تجزئة 

فلحلد، رقم ج7
رأسلالها : 12.222  رهم

مسجلة بالسجل فلتجاري تحت
رقم 9ج189

تغييب فلشكل فلقانوني وفلتسلية
بلقت�سى عقد رسمي تلقاه فألستاذ 
فلجد د0  بلد نة  موثق  رشيد  هبي 

فلعقارية  فملدنية  فلشركة  لشركاء 

12  يسلرب  بتاريخ   ASSAFAA SCI

فلشركة  قرر مجلوع شركاء   ،(2(1

ما  لي :

تغييب فلشكل فلقانوني للشركة من 

شركة مدنية عقارية إلى شركة ذفت 

مسؤولية محدو 0.

 LA من  فلشركة  تسلية  تغييب 

 STE CIVILE ASSAFAA SCI

 STE BEST إلى   IMMOBILIERE

.NEIGHBOR SARL

تعيين فلسيد عبد فلرحيم عزمي 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

رقم 2ج)B076، كلسيب وحيد لشركة 

.STE BEST NEIGHBOR SARL

تلقاه  رسمي  عقد  وبلقت�سى 

بلد نة  موثق  رشيد  هبي  فألستاذ 

فلنظام  تحيين  تم  فقد  فلجد د0، 

 STE BEST لشركة  فألسا�سي 

بتاريخ   NEIGHBOR SARL

12  يسلرب 1)2).

تم فإل دفع فلقانوني بتاريخ ج  نا ر 

وفلتقييد  50ج7)،  ))2)، تحت رقم 

ج  نا ر  بتاريخ  فلتجاري  بالسجل 

وفلكل  9ج189،  رقم  تحت   ،(2((

باملحكلة فالبتدفئية بالجد د0.
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 SUPER MARCHE SABLE

D’OR
SARL

مقرها فالجتلاعي : تلار0، سيدي 

عابد س )

رفسلالها : 122.222  رهم

فلسجل فلتجاري : 17ج0)1

فستدرفك جطأ وقع بالجريد0 

فلرسلية

عد  5698 بتاريخ )1  نا ر ))2)

بدال من :

تم تفويت 50% من فلحصص عن 

طريق بيع من طرف فلسيد فبرفهيم 

فوفقا د لفائد0 فلسيد محلد فولقا د.

 قرف :

فلحصص  من   %50 تفويت  تم 

فلسيد  طرف  من  بيع  طريق  عن 

فبرفهيم فوفلقا د لفائد0 فلسيد فحلد 

فوفلقا د.
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VIDALUM
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 بلساهم وفحد
7  نا ر  تبعا للعقد فلعرفي بتاريخ 

))2)، تم وضع قوفنين فلشركة ذفت 

فملليزفت فلتالية :

.VIDALUM : فلتسلية

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بلساهم وفحد.

وتسويق  وبيع  شرفء   : فملوضوع 

ومنتجات  فصناف  جليع  وتوزيع 

فألملنيوم :

فلتجار0 فلعامة فستيبف  وتصد ر.

فلخدمات وفألشغال فملختلفة.

نقل فلبضائع لفائد0 فلشركة.

نقل فلبضائع لحساب فلغيب.

للشركات  فلتجاري  فلتلثيل 

أو  فلوطنية  فلتجارية  وفلعالمات 

فألجنبية.

فلوحد0  مد نة   : فلرئي�سي  فملقر 

 ،(15 رقم  بلوك   21 فلوكالة  تجزئة 

فلعيون.

فلرأسلال : حد  في مبلغ 122.222 

حصة من   1222 إلى   رهم مقسلة 

بالكامل  ويللكها  122  رهم  فئة 

فلسيد فبرفهيم أمكرفز.

فلسيد  طرف  من  تسيب   : فإل فر0 

فبرفهيم أمكرفز.

بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون 

رقم  تحت   ،(2(( )1  نا ر  بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   ،(2((/7(

فلتحليلي عد   فلرقم  فلتجاري تحت 

9819ج.
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S H E R IMMO
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 بلساهم وفحد
تبعا للعقد فلعرفي بتاريخ 10  نا ر 

))2)، تم وضع قوفنين فلشركة ذفت 

فملليزفت فلتالية :

.S H E R IMMO : فلتسلية

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بلساهم وفحد.

فلعلليات  مختلف   : فملوضوع 

وفالنعاش  فالسكان  بتطوير  فملتعلقة 

فلعقاري.

تطوير وتجهيز فلتجزئات.

فلحضرية  فألرف�سي  جليع  حياز0 

وفلقروية وفستغاللها بجليع أشكال.

وإ فر0 وتشغيل أي عقارفت  شرفء 

مبنية :

وفلبيع ألي  فلبناء  جليع علليات 

عقار.

جليع فألرف�سي فلعقارية أو  شرفء 

فملبنية وأي تجزئة أو تشييد الي مبنى 

لالستخدفم فلسكني فلتجاري أو فملنهي 

أو فإل فري... فلخ.

تجزئة  فلعيون   : فلرئي�سي  فملقر 

فلخيب رقم )5ج، فلطابق فألر�سي.

فلرأسلال : حد  في مبلغ 122.222 

حصة من   1222 إلى   رهم مقسلة 

بالكامل  ويللكها  122  رهم  فئة 

فلسيد سيدي حلدي ولد فلرشيد.

فلسيد  طرف  من  تسيب   : فإل فر0 

سيدي حلدي ولد فلرشيد.

بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون 

رقم  تحت   ،(2(( 17  نا ر  بتاريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   ،(2((/1(0

فلتحليلي عد   فلرقم  فلتجاري تحت 

ج989ج.
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TWO SQUARES
ش م م ذفت شريك وفحد

رأسلالها فالجتلاعي : 12.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : إقامة فلربكة فلشقة 
رقم 7 بلوك ب فلطابق فلثالث، 

تجزئة مربوكة، جليز، مرفكش

تغييب مقرها فالجتلاعي
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

16  يسلرب  فملنعقد  وم  للشركة 

1)2)، قرر ما  لي :
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تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة إلى 

فلعنوفن فلتالي :

شويتب  لحلا   ف ت  152  وفر 

فلجلاعة فلقروية فلويدفن، مرفكش.

فلشقة  فلربكة،  :إقامة  من  بدال 
رقم 7 بلوك ب فلطابق فلثالث تجزئة 

مربوكة، جليز، مرفكش.

تم  فإنه  فلتغييب  هذف  إثر  وعلى 
فلقانون  من   0 فلفصل  تعد ل 

باملقر  فملتعلق  للشركة  فألسا�سي 

فالجتلاعي.

فإل دفع فلقانوني : تم لدى فملحكلة 

ج1  نا ر  بتاريخ  بلرفكش  فلتجارية 

))2)، تحت رقم 1725ج1.
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WEALTHUP
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قد   ،(2(( 0  نا ر  بتاريخ  فلرباط 

مسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس  تم 

محدو 0.

 WEALTHUP  : فلشركة  فسم 

.SARL

فالستيبف    : فالجتلاعي  فلهدف 

وفلتصد ر في )فجهز0 فلتدليك).
رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 

بقيلة  حصة   1222 إلى  مقسلة 

122  رهم للحصة فلوفحد0 موزعة 

كيونغمي  فلشريكين  بين  بالتساوي 

بارك وجيونغ هو با ك.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب من كل سنة.

من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع 

فلسجل فلتجاري.

فملقر : حي فملغرب فلعربي مسيب0 ) 
رقم 1616 تلار0.

فملسيب : كيونغمي بارك.
 : فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  رقم 

فالبتدفئية  فملحكلة  في  فلتسجيل  تم 

بتلار0 تحت رقم 7)51ج1.

66 P

OUTWEAR-DILWX
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وفحد

رأسلالها : 12.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : 00 زنقة فكللان 
سيدي علي رقم 7 فلطابق فألول 

فلرباط

حل فلشركة
تبعا ملا جاء في محضر فلجلع فلعام 

فالجتلاعي  باملقر  فملنعقد  فالستثنائي 

تقرر  (2(1 فاتح  يسلرب   بتاريخ 

 ما  لي :

فاتح  من  فبتدفء  فلشركة  حل 

 يسلرب 1)2).

فبرفء  وليد  فلحسني  فلسيد  منح 

بدف ة  تاريخ  من  تحفظ  و ون  تاما 

نشاط فلشركة حتى  ومنا هذف.

بالعنوفن  فلتصفية  مكان  تعيين 

زنقة فكللان سيدي علي   00  : فلتالي 

رقم 7 فلطابق فألول فلرباط.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 

 (2(( ج1  نا ر  فلتجارية بالرباط في 

تحت رقم 50ج1)1.
وهذف بلثابة مقتطف وبيان 

67 P

CHEZ MA TANTE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وفحد 

رأسلالها : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي: زفوية زنقة فوسلو 

وشارع عبد فلكريم فلخطابي رقم 1 

حي فملحيط فلرباط

حل فلشركة
تبعا ملا جاء في محضر فلجلع فلعام 

فالجتلاعي  باملقر  فملنعقد  فالستثنائي 

بتاريخ 2ج نونرب 1)2) تقرر ما  لي :

نونرب  2ج  من  حل فلشركة فبتدفء 

.(2(1

فبرفء  جالد  فلنويذر  فلسيد0  منح 

بدف ة  تاريخ  من  تحفظ  و  ون  تاما 

نشاط فلشركة حتى  ومنا هذف.

بالعنوفن  فلتصفية  مكان  تعيين 
فلتالي : زفوية زنقة فوسلو و شارع عبد 

حي فملحيط   1 فلكريم فلخطابي رقم 

فلرباط.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 

 (2(( ج1  نا ر  فلتجارية بالرباط في 

تحت رقم ج5ج1)1.

68 P

HONEST CAR  
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وفحد
رأسلالها : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : فمل 5 رقم 6)12 

فملسيب0 حي يعقوب فملنصور فلرباط

حل فلشركة
تبعا ملا جاء في محضر فلجلع فلعام 

فالجتلاعي  باملقر  فملنعقد  فالستثنائي 

تقرر ما   (2(1 بتاريخ فاتح  يسلرب 

 لي :

فاتح  من  فبتدفء  فلشركة  حل 

 يسلرب 1)2).

عبد  تامر  فلسيد  فملسيب  منح 

فملقصو  كباال فبرفء تاما و ون تحفظ 

من تاريخ بدف ة نشاط فلشركة حتى 

 ومنا هذف.

بالعنوفن  فلتصفية  مكان  تعيين 
6)12 فملسيب0 حي  5 رقم  : فمل  فلتالي 

يعقوب فملنصور فلرباط.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 

فلتجارية بالرباط  في  ج1  نا ر ))2) 

تحت رقم 09ج1)1.

69 P

SIRINOUR  
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وفحد 
رأسلالها 12.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : تجزئة 0) هكتار 

سكتور ج رقم )ج تلار0

حل فلشركة
تبعا ملا جاء في محضر فلجلع فلعام 

فالجتلاعي  باملقر  فملنعقد  فالستثنائي 

بتاريخ 2ج نونرب 1)2) تقرر ما  لي :

نونرب  2ج  من  حل فلشركة فبتدفء 

.(2(1

تاما  سعدي  هناء  فلسيد0  منح 

و ون تحفظ من تاريخ بدف ة نشاط 

فلشركة حتى  ومنا هذف.

بالعنوفن  فلتصفية  مكان  تعيين 
فلتالي : تجزئة 0) هكتار سكتور ج رقم 

)ج تلار0.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 

 (2(( ج1  نا ر  فلتجارية بالرباط في 

تحت رقم 55ج1)1.
بلثابة مقتطف وبيان

 70 P

METALUB
SARL AU

تغييب فملقر فلرئي�سي للشركة
تعيين مسيب جد د

فملسجل  فلعرفي  فلعقد  بلقت�سى 

 ،(2(1 فاتح  يسلرب  بتاريخ  بتلار0 

قرر فلجلع فلعام فالستثنائي للشركة 

ما  لي :

فلحاج  ف ت  فلسيد0  فستقالة 

إ لان.

علر  فلحاج  ف ت  فلسيد  تعيين 

مسيب للشركة ملد0 غيب محدو 0.

إلى  للشركة  فلرئي�سي  فملقر  تغييب 

فلعنوفن فلتالي :

190 إقامة فلنجاح ح ز 190 شقة 

) تلار0.

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  نا ر  بتاريخ  بتلار0  فالبتدفئية 

))2)، تحت رقم 2))7.

71 P

 STE MAGHREB SERVICES

INNOVATION
SARL

 SIEGE SOCIALE : 15 AVENUE AL

ABTAL N°4 AGDAL - RABAT

فلعرفي  فلعقد  تسجيل  تاريخ 

)فليوم/فلشهر/فلسنة) في 1)  يسلرب 

1)2) بالرباط.
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وفلتي تحلل فلخصائص فلتالية :
تكنولوجيا   : فالجتلاعي  فلهدف 
مصلم  محلل،  مربمج،  فملعلومات، 

)فستشارفت تكنولوجيا فملعلومات).
122.222  رهم  رأسلال فلشركة 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسلة 
122  رهم للحصة فلوفحد0 موزعة 

بين فلشركاء على فلشكل فلتالي :
 522 فلسيد محلو ي بدر فلد ن 

حصة.
 522 فتلوليك  رجاء  فلسيد0 

حصة.
من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 
فلتأسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع 

فلسجل فلتجاري.
من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 
1ج  يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة 

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
فملقر فالجتلاعي : 15 شارع فألبطال 

رقم 0 أكدفل، فلرباط.
فملسيب : محلو ي بدر فلد ن.

رقم فلتقييد بالسجل فلتجاري : تم 
فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع 
بتاريخ 92ج1)1  برقم   بالرباط 

 17  نا ر ))2).
72 P

 UPPER LEVEL EXPERIENCE
GROUP

SARL
تأسيس شركة

فملؤرخ  فلعرفي  فلعقد  بلقت�سى 
تم  بالرباط   ،(2(( ج  نا ر  بتاريخ 
وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت 
تحلل  وفلتي  فملحدو 0  فملسؤولية 

فلخصائص فلتالية :
 UPPER LEVEL  : فلتسلية 

.EXPERIENCE GROUPE U L E G
فلهدف فالجتلاعي :

مركز فالتصال فلهاتفي )فملشغل),
تحرير فلربفمج.

نصيحة في فلتدريب فملستلر.
رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 
مكون من 1222 حصة من فئة 122 

 رهم لكل وفحد0 مقسلة كلا  لي :

فلسيد مهدي رفمي 522 حصة.

 522 عفان  بطل  محلد  فلسيد 

حصة.

من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس فلنهائي.

شارع   9 : سكتور  فملقر فالجتلاعي 

حي   6 رقم  شقة  فسك  فقامة  جنة 

فلرياض فلرباط.

من  مسيب0  فلشركة   : فلتسييب 

وفلسيد  رفمي  مهدي  فلسيد  طرف 

محلد بطل عفان.

ج15719،  رقم  فلتجاري  فلسجل 

فلرباط.

73 P

STE FARES D’ELEVAGE
SARL AU

تأسيس شركة
فملؤرخ  فلعرفي  فلعقد  بلقت�سى 

تم  بالرباط،   (2(( 5  نا ر  بتاريخ 

وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 ش و وفلتي تحلل 

فلخصائص فلتالية :

 STE FARES  : فلتسلية 

D’ELEVAGE ش ذ م م ش و.

فلهدف فالجتلاعي :

مقاول إ فر0 فملزرعة.

فنتاج حيوفني.

تربية فملاشية.
122.222  رهم  رأسلال فلشركة 

مكون من 1222 حصة من فئة 122 

 رهم لكل وفحد0 مقسلة كلا  لي :

 1222 فارس  فاطنة  فلسيد0 

حصة.

من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس فلنهائي.

فملقر فالجتلاعي : علار0 11 شقة 5 
زنقة ضا ة عووف أكدفل، فلرباط.

فلتسييب : فلشركة مسيب0 من طرف 

فلسيد0 فاطلة فارس.

 157191 رقم  فلتجاري  فلسجل 

بالرباط.

74 P

 STE UNIVERS SAIS

D’INVESTISSEMENT 

ET DE SERVICES UNI-SAIS
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : رقم 08، إقامة 

فلفتح، توالل، مكناس

فلجلع  محضر  على  بناءف 

بتاريخ  فملنعقد  فالستثنائي  فلعام 

شركاء  قرر   ،(2(1 8  يسلرب 

 STE UNIVERS SAIS شركة 

 D’INVESTISSEMENT ET DE

ذفت  شركة   SERVICES UNI-SAIS

مسؤولية محدو 0 ما  لي :

تفويت فلحصص :

تفويت 22) حصة فجتلاعية من 

طرف فلسيد منيب برجيج.

تفويت 22) حصة فجتلاعية من 

طرف فلسيد كريم فلرفبحي.

تفويت 22) حصة ف جتلاعية من 

طرف فلسيد حسن بيجو.

تفويت 22) حصة فجتلاعية من 

طرف فلسيد أنس فهيم.

تفويت 22) حصة فجتلاعية من 

طرف فلسيد سليب حلوي.

حصة   1222 مجلوعه  ما 

عبد  فلسيد  إلى  كلها  فجتلاعية 

فللطيف فلفارس.

جد د  مسيب  وتعيين  فستقالة 

للشركة :

فلعام  فلجلع  محضر  على  بناء 

فلحصص  بتفويت  فالستثنائي 

فستقالة  قبول  تم  أعاله  فملذكور0 

فلسيد منيب برجيج من مهلة فلتسييب 

فللطيف  عبد  فلسيد  تعيين  مع 

فلفارس كلسيب جد د للشركة,

تغييب فلشكل فلقانوني للشركة.

فلعام  فلجلع  محضر  على  بناء 

فلحصص  بتفويت  فالستثنائي 

فلشكل  تغييب  سيتم  أعاله  فملذكور0 

 SARL إلى SARL فلقانوني للشركة من

.AU

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 ،(2(( 17  نا ر  بتاريخ  فلتجارية 

تحت عد  رقم 185.
فلسجل فلتجاري رقم 007ج).

75 P

 STE DE RESTAURATION
COLLECTIVE - SRC

SARL AU
فلزيا 0 في رأسلال فلشركة

رسمي  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ  فالستثنائي  فلعام  للجلع 
 STE DE لشركة   (21( 6  يسلرب 
 RESTAURATION COLLECTIVE
ذفت  شركة   ،SRC SARL AU
وفحد،  بشريك  محدو 0  مسؤولية 
مقرها  122.222  رهم،  رأسلالها 
محلد  شارع  زفوية  59ج  فالجتلاعي 
فلخامس وزنقة سبة فألقامة فلكبيب0 
فلقنيطر0،  2ج  مكتب رقم   5 فلطابق 

قرر ما  لي :
فلشركة  رأسلال   في  فلزيا 0 
1.522.222  رهم  قدره  ما  بإضافة 
مستحقات  بإ رفج  وذلك  للرأسلال 
فلوحيد  للشريك  فلجاري  فلحساب 
1.622.222  رهم  مبلغ  إلى  ليصل 
وذلك بانضاء 15222 حصة إضافية 
122  رهم للحصة كلها من  من فئة 

نصيب فلغالي فحلد.
فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  تم 
بالقنيطر0  فالبتدفئية  باملحكلة 
1)2)، تحت رقم  9)  يسلرب  بتاريخ 
5)895، وذلك بالسجل فلتجاري رقم 

5ج520:
76 P

CAFE LA DONNA
SARL AU

رأسلالها : 122.222  رهم
سجل تجاري : 5295ج1 تلار0

تأسيس رشكة محدودة املسؤولية ذات 
الرشيك الوحيد

تلت   ،(2(1 2)  يسلرب  بتاريخ 
لشركة  فألسا�سي  فلنظام  صياغة 
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 CAFE LA DONNA SARL AU

ذفت  فملسؤولية  محدو 0  شركة 
فلشريك فلوحيد، رأسلالها 122.222 

إقامة   176 مقرها فالجتلاعي   رهم، 
فلنصر مجلوعة 176 رقم 7 وال  عامر 

ركيبيين غين عتيق تلار0.

فملوضوع : مقهى قاعة شاي.

فلشريك فلوحيد.

مغربية  رشيد  حكيلة  فلسيد0 

فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة  فلجنسية 
رقم جAD15887 و ب 1222 حصة.

فوض تسييب فلشركة للسيد0 :

فلجنسية،  حكيلة رشيد مغربية 

رقم  فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة 

جAD15887، ملد0 غيب محد 0.

بالسجل  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلتجاري 

بتلار0  وم ج1  نا ر ))2)، تحت رقم 

ج719.

77 P

RECYCLE BOIS MAROC
SARL

بلقت�سى جلع عام فستثنائي حرر 

في فلرباط ج1  نا ر ))2). قرر شركاء 

 ،RECYCLE BOIS MAROC شركة 

فملال فلشركه فلذي  باقي رأس  تحرير 

522.222  رهم  قيلة  في   تلثل 

مقسلة إلى 5222 حصة بقيلة 122 

 رهم لكل حصة موزعة على فلشكل 

فلتالى :

 1722 مريم  كاطية   : فلسيد0 

حصة. 

فلسيد0 :علور ليلى 1652 حصة.

فلد ن              عز  هضور   : فلسيد 

1652 حصة.
فلقانون  من   7 فملوف   تعد ل 

فألسا�سي للشركة.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

18  نا ر  بتاريخ   1(1012 تحت 

.(2((

78 P

RIBATIS
ش م م

رأسلالها : 1.522.222  رهم
مقرها فالجتلاعي : فلدفر فلبيضاء، 
1 شارع ليبال د فلطابق فلخامس 

فلشقة رقم 18
إعا 0  تم  عرفي  عقد  بلوجب 
لشركة  فألسا�سي  فلنظام  صياغة 
مسؤولية  ذفت  شركة   RIBATIS
 1.522.222 برأسلال  محدو 0، 
بالدفر  فالجتلاعي  مقرها   رهم، 
فال  صطوندفل  شارع   89 فلبيضاء 
سجلها فلتجاري   ،1( فلوري فلشقة 
فلبيضاء  للدفر  فلتجارية  باملحكلة 
71ج162، تعريفها فلجبائي عد   رقم 

ج0ج1125.
فلعام  فلجلع  محضر  على  بناء 
شركة  شركاء  قرر  فالستثنائي، 
مسؤولية  ذفت  شركة   RIBATIS
محدو 0، فملذكور0 أعاله، نقل مقرها 
فلدفر   : فالجتلاعي إلى فلعنوفن فلتالي 
فلطابق  ليبال د  شارع   1 فلبيضاء 

فلخامس فلشقة رقم 18 أ.
في  بالتعد ل  فلتصريح  تم  كلا 
مارس   12 بتاريخ  فلتجاري  فلسجل 

1)2)، تحت رقم ج76906.
79 P

SOMIDASCO
SARL

فوق  فلعام  فلجلع  بلوجب 
 (2(( ج  نا ر  فلعا 0 للشركاء بتاريخ 
لشركة SOMIDASCO SARL شركة 
رأسلالها  فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

122.222  رهم، قرروف ما  لي :
فملصا قة على تفويت فلحصص.

للشركة  فلقانوني  فلشكل  تغييب 
إلى شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد.
تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة 

مع تقسيم جد د لرأسلال فلشركة.
بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلضبط 
بالرباط بتاريخ ج1  نا ر ))2)، تحت 

فلرقم 05ج1)1.
80 P

BIG PLAST
SARL AU

بلوجب قرفرفت فلشريك فلوحيد 
 BIG ))2)لشركة  0  نا ر  بتاريخ 
ذفت  شركة   PLAST SARL AU
وحيد،  بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 
قرروف ما  52.222)  رهم،  رأسلالها 

 لي :
تعيين فسم فلشركة.

تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة.
بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر 
 ،(2(( )1  نا ر  بتاريخ  فلبيضاء 

تحت فلرقم 828291.
81 P

ANAMIL DAHABIA
SARL

بلوجب فلجلع فلعام فوق فلعا 0 
للشركاء بتاريخ 0  نا ر ))2) لشركة 
شركة   ANAMIL DAHABIA SARL
رأسلالها  فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

12.222  رهم، قرروف ما  لي :
فملصا قة على تفويت فلحصص.

للشركة  فلقانوني  فلشكل  تغييب 
إلى شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد.
تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة 

مع تقسيم جد د لرأسلال فلشركة.
بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلضبط 
بالرباط بتاريخ ج1  نا ر ))2)، تحت 

فلرقم 70ج1)1.
82 P

 STE GENERATIONS
 TECHNOLOGIES

 SOLUTION &
EQUIPEMENTS S G T S E

SARL AU
رقم فلسجل فلتجاري : ج15717

تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية 
ذفت فلشريك فلوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
وضع تم   ،(2(1 أكتوبر  ج1  بتاريخ 

فلقوفنين فألساسية لشركة محدو 0 
فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد ذفت 

فملليزفت فلتالية :
فلهدف :

تاجر.
أعلال أو تشييد متنوعة )مقاول),

فملقر : علار0 رقم 2ج شقة رقم 8 
شارع موالي فحلد فلوكيلي حسان، 

فلرباط.
بلا  فملال  رأس  حد    : فملال  رأس 

قدره 122.222  رهم.
غيب  ملد0  فلشركة  تدفر   : فلتسييب 
محدو 0 من طرف بووجساس رقية.

بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ ج1  نا ر ))2).
تحت رقم )7ج1)1.

83 P

STE AMIBORO NEGOCE
SARL

رقم فلسجل فلتجاري : 156897
تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية 

ذفت فلشريك فلوحيد
بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
تم وضع   ،(2(1 سبتلرب    (( بتاريخ 
فلقوفنين فألساسية لشركة محدو 0 

فملسؤولية ذفت فملليزفت فلتالية :
فلهدف : تاجر.

أو  )تاجر  وفلتصد ر  فالستيبف  
وسيط).

فملقر : علار0 رقم 2ج شقة رقم 8 
حسان  شارع موالي فحلد فلوكيلي، 

فلرباط.
قدره  بلا  حد    : فملال  رأس 

122.222  رهم.
غيب  ملد0  فلشركة  تدفر   : فلتسييب 

محدو 0 من طرف :
فميناس جلدون.

فرو غيوف سيكو بورو فرنو  سليم.
بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
1)2)، تحت رقم  9)  يسلرب  بتاريخ 

.1(2991
84 P
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STE LINA LEGEND
SARL AU

رقم فلسجل فلتجاري : 7ج1572
تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية 

ذفت فلشريك فلوحيد
بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ فاتح  يسلرب 1)2)، تم وضع 
فلقوفنين فألساسية لشركة محدو 0 
فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد ذفت 

فملليزفت فلتالية :
فلهدف : إ فر0 فألعلال.

تسويق فملنتجات فملعدنية.
أعلال أو تشييد متنوعة.

تاجر.
فملقر : علار0 رقم 2ج شقة رقم 8 
حسان  فلوكيلي  فحلد  موالي  شارع 

فلرباط.
قدره  بلا  حد    : فملال  رأس 

122.222  رهم.
غيب  ملد0  فلشركة  تدفر   : فلتسييب 

محدو 0 من طرف رضوفن فلشبهي.
بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم  تحت   ،(2(( 0  نا ر  بتاريخ 

.1(1186
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BE UMWELT
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
بالصخيبفت تم وضع   (2((  5  نا ر 
فلتأسي�سي لشركة محدو 0  فلقانون 

فملسؤولية ذفت شريك وحيد.
 BE UMWELT SARL  : فلتسلية 

.AU
فلهدف فالجتلاعي :

مكتب للدرفسات وفستشارفت في 
مجال فلهندسة.

لعتاريس  عين   : فالجتلاعي  فملقر 
رقم )18 فلصخيبفت.

مد0 فلشركة : 99 سنة.
 122.222  : فالجتلاعي  فلرأسلال 
حصة من   1222 إلى   رهم مقسلة 
فلوفحد0  للحصة  122  رهم  فئة 
فكتتبت وحررت كلها من طرف فلسيد 

 ونس فلعلري 1222 حصة.

فلتسييب : فلسيد  ونس فلعلري.

فلسنة فالجتلاعية : من فاتح  نا ر 

إلى 1ج  يسلرب من كل سنة.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتلار0  فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

رقم  تحت   ،(2(( 17 نا ر  بتاريخ 

9)51ج1.

86 P

موند ال كونطا

8، زنقة ضا ة ففرفح شقة )

فكدفل

BETON BOUREGRAG
SARL

تعد ل
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ  وم 1)  يسلرب 1)2) لشركة 

 BETON محدو 0  مسؤولية  ذفت 

فالتفاق  تم   ،BOUREGRAG SARL

على ما  لي :

بلشهب  فلشريك  وفا0  فعالن 

فبرفهيم.

توزيع حصص فجتلاعية للفقيد 

فمعاللي،  حليلة  فلسيد0   : للورثة 

فلسيد  فلحضيكي،  مليكة  فلسيد0 

�سي  فلسيد  بلشهب،  فلعزيز  عبد 

محلد بلشهب، فلسيد جالد بلشهب، 

أمين  فلسيد  بلشهب،  فلسيد سعيد 

بلشهب،  زهور  فالنسة  بلشهب، 

فالنسة سعا  بلشهب، فالنسة سناء 

بلشهب وفالنسة صفية بلشهب.

وصالحياته،  جد د  مسيب  تعيين 

فلسيد �سي محلد بلشهب، عين فملسيب 

محدو 0  غيب  ملد0  للشركة  فلوحيد 

فلتوقيع لكل فلوثائق فإل فرية أو غيبها 

فلسيد  فلوحيد  فملسيب  بوفسطة   تم 

�سي محلد بلشهب إال فلوثائق فلبنكية 

فلسيد  طرف  من  معا  توقيعها   تم 

�سي محلد بلشهب فلحامل للبطاقة 

وفلشريكة   AB52(009 فلوطنية 

فلحاملة  فلحضيكي  مليكة  فلسيد0 

.A587للبطاقة فلوطنية 87ج

تعد ل فلقانون فألسا�سي.
تم   : للشركة  فلقانوني  فإل دفع 
فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بكتابة 
بالرباط  وم 6  نا ر ))2) تحت رقم 

.1(1(79
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FCP SECURITE TRESO PLUS
صندوق مشتبك للتوظيف مقبول 

بقرفر فلهيأ0 فملغربية لسوق فلرساميل 
بتاريخ 2ج نوفلرب 1)2)، تحت 

رقم جGP(119 فلكائن مقره بالدفر 
فلبيضاء، 55 شارع عبد فملومن

تعد ل نظام فلتدبيب
إ فر0  مجلس  مدفولة  بلوجب 
 SOGECAPITAL GESTION شركة 
 FCP SECURITE تدبيب  مؤسسة 
TRESO PLUS فملجلوع في 19 نوفلرب 

2)2)، تقرر :
فلصندوق  نتائج  تخصيص  تغييب 

فملذكور لتصبح مختلطة :
فلصندوق  تسييب  نظام  تعد ل 

فملذكور.
تم فعتلا  نظام فلتدبيب من طرف 
فلرساميل  لسوق  فملغربية  فلهيئة 
تحت رقم   ،(2(1 نوفلرب  2ج  بتاريخ 

.GP(119ج
تم فلقيام باإل دفع فلقانوني بكتابة 
فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية للدفر 
 ،(2(( 12  نا ر  بتاريخ  فلبيضاء 

تحت رقم ))827.8.
88 P

 FCP MAROC
OPPORTUNITE

صندوق مشتبك للتوظيف مقبول 
بقرفر فلهيأ0 فملغربية لسوق فلرساميل 

بتاريخ 2ج نوفلرب 1)2)، تحت 
رقم جGP(1(2 فلكائن مقره بالدفر 

فلبيضاء، 55 شارع عبد فملومن
تعد ل نظام فلتدبيب

إ فر0  مجلس  مدفولة  بلوجب 
 SOGECAPITAL GESTION شركة 
 FCP MAROC تدبيب  مؤسسة 
في  فملجتلع   OPPORTUNITE 

19 نوفلرب 2)2)، تقرر :

فلصندوق  نتائج  تخصيص  تغييب 
فملذكور لتصبح مختلطة.

فملختلطة  فملالية  فألورفق  فضافة 
إلى عالم فستثلار فلصندوق فملذكور :

إ فر0  مجلس  مدفولة  بلوجب 
 SOGECAPITAL GESTION شركة 
 FCP MAROC تدبيب  مؤسسة 
2ج  في  فملجتلع   ،OPPORTUNITE

أغسطس 1)2)، تقرر :
للصندوق  فملرجعي  فملؤشر  تغييب 
 MBI  %100 ليصبح  فملذكور 

.GLOBAL
فلصندوق  حساسية  مدى  تغييب 

فملذكور ليصبح بين 1.1 و12.
فلو يعة  مؤسسة  علولة  تغييب 

.bps 1 لتصبح
تغييب أتعاب شركة فلتدبيب لتصبح 

.HT 0.245%
إ فر0  مجلس  مدفولة  بلوجب 
 SOGECAPITAL GESTION شركة 
 FCP MAROC تدبيب  مؤسسة 
 (6 في  فملجتلع   OPPORTUNITE

 نا ر 1)2)، تقرر :
تغييب تصنيف فلصندوق فملذكور 

.OMLT ليصبح
فلصندوق  تسييب  نظام  تعد ل 

فملذكور.
تم فعتلا  نظام فلتدبيب من طرف 
فلرساميل  لسوق  فملغربية  فلهيئة 
تحت رقم   ،(2(1 نوفلرب  2ج  بتاريخ 

.GP(1(2ج
تم فلقيام باإل دفع فلقانوني بكتابة 
فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية للدفر 
 ،(2(( 12  نا ر  بتاريخ  فلبيضاء 

تحت رقم ج)827.8.
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FCP BOND OPTIMUM
صندوق مشتبك للتوظيف مقبول 

بقرفر فلهيأ0 فملغربية لسوق فلرساميل 
بتاريخ 2ج نوفلرب 1)2)، تحت 

رقم جGP(1(2 فلكائن مقره بالدفر 
فلبيضاء، 55 شارع عبد فملومن

تعد ل نظام فلتدبيب
إ فر0  مجلس  مدفولة  بلوجب 
 SOGECAPITAL GESTION شركة 
 FCP BOND تدبيب  مؤسسة 
6)  نا ر  في  فملجتلع   OPTIMUM

1)2)، تقرر :
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فملعنيين  فملشتبكين  تغييب 
بالصندوق فملذكور ليصبح مؤس�سي 

فلشركة فملركزية إلعا 0 فلتأمين.
لعلوالت  فالق�سى  فلحد  تغييب 
فالستب ف   للصندوق فملذكور ليصبح  

.HT %3
فلصندوق  فملرجعي  فملؤشر  تغييب 
 MBI  100% ليصبح  فملذكور 

.GLOBAL
للصندوق  حساسية  مدى  تغييب 

فملذكور ليصبح 1.1-10,
تغييب أتعاب شركة فلتدبيب لتصبح 
: ثابت 19-7.0 متغيب 15% من فأل فء 

فملتفوق.
فلصندوق  تدبيب  نظام  تعد ل 

فملذكور.
تم فعتلا  نظام فلتدبيب من طرف 
فلرساميل  لسوق  فملغربية  فلهيئة 
تحت رقم   ،(2(1 نوفلرب  2ج  بتاريخ 

.GP(1195
تم فلقيام باإل دفع فلقانوني بكتابة 
فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية للدفر 
 ،(2(( 12  نا ر  بتاريخ  فلبيضاء 

تحت رقم 827.815.
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FCP SG TRESOR PLUS
صندوق مشتبك للتوظيف مقبول 

بقرفر فلهيأ0 فملغربية لسوق فلرساميل 
بتاريخ 2ج نوفلرب 1)2)، تحت 

رقم GP(1190 فلكائن مقره بالدفر 
فلبيضاء، 55 شارع عبد فملومن

تعد ل نظام فلتدبيب
مجلس  مدفولة  بلوجب 
 SOGECAPITAL شركة  إ فر0 
 FCP تدبيب  مؤسسة   PLACEMENT
في  فملجتلع   SG TRESOR PLUS

ج فربف ر 2)2)، تقرر :
فلو يعة  مؤسسة  علولة  تغييب 

.1.5bps لتصبح
مجلس  مدفولة  بلوجب 
 SOGECAPITAL شركة  إ فر0 
 FCP تدبيب  مؤسسة   PLACEMENT
 19 SG TRESOR PLUS، فملجتلع في 

نوفلرب 2)2)، تقرر :

قيلة  صافي  حساب  وثيب0  تغييب 

فألصول لتصبح  ومية.

تغييب صافي قيلة فالصول فألصلية 

لتصبح 122  رهم.

تغييب فستبفتيجية فالستثلار.

مجلس  مدفولة  بلوجب 

 SOGECAPITAL شركة  إ فر0 

 FCP تدبيب  مؤسسة   PLACEMENT

 (6 فملجتلع في   SG TRESOR PLUS

 نا ر 1)2)، تقرر :

عشرية أسهم فلصندوق فملذكور.
فلصندوق  تسييب  نظام  تعد ل 

فملذكور.

تم فعتلا  نظام فلتدبيب من طرف 

فلرساميل  لسوق  فملغربية  فلهيئة 

تحت رقم   ،(2(1 نوفلرب  2ج  بتاريخ 

.GP(1190

تم فلقيام باإل دفع فلقانوني بكتابة 

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية للدفر 

 ،(2(( 12  نا ر  بتاريخ  فلبيضاء 

تحت رقم 827.816.
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STE « AYS PARTS » SARL AU
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

 16   يسلرب 1)2)  تم إنشاء شركة 

بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

وحيد بالخصائص فلتالية : 

.AYS PARTS » :  فلتسلية 

فلشركة  هدف  :  تعلق  فلنشاط 

باملغرب وبالخارج ب:

بشرفء  فملتعلقة  فألنشطة  جليع 

وبيع وتسويق وفستيبف  وتصد ر قطع 

فلسيارفت  ومنتجات  ولوفزم  فلغيار 

فلجد د0 أوفملستعللة وملحقاتها.

فملقر فالجتلاعي : فلرقم 028 علار0 

سلية شارع فلوالء فلشقة ) فلدفجلة. 

99  سنة فبتدءف من تاريخ   : فملد0 

فلتأسيس .
رأس فملال : حد  في مبلغ 122222 

حصة من   1222 إلى    رهم مقسم 

فئة 122  رهم للوفحد0.

توزيع رأس فملال : 
فلسيد0 رحاب فمل :  1222 حصة.
تم تعيين فلسيد0 رحاب  فلتسييب: 

فمل كلسيب0 للشركة.
من  تبتدئ  فالجتلاعية:  فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في 1ج  يسلرب.
باملحكلة  تم  فلقانوني:   فإل دفع 
بتاريخ فلذهب  بوف    فالبتدفئية 

 12  نا ر ))2)  تحت رقم 11/))2) 
وبالسجل فلتجاري تحت رقم 99ج2).
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 SOCIETE PRESTIGE 
  IMMOBILIER DU SUD

 SARL
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
إنشاء  تم    (2(1 7)  يسلرب   
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

بالخصائص فلتالية : 
 SOCIETE PRESTIGE  : فلتسلية

 IMMOBILIER DU SUD
فلشركة  هدف  فلنشاط:  تعلق 
باملغرب وبالخارج بـاإلنعاش فلعقاري.
فملقر فالجتلاعي : فلرقم 028 علار0 
سلية شارع فلوالء فلشقة ) فلدفجلة. 
99  سنة فبتدءف من تاريخ   : فملد0 

فلتأسيس .
مبلغ  في  حد    : فملال  رأس 
122222.22  رهم مقسم إلى  1222 

حصة من فئة 122  رهم للوفحد0.
توزيع رأس فملال : 

فلسيد0 مريم فالتوبي : 0جج حصة.
ججج   : فلكلوري  فتيحة  فلسيد0 

حصة.
ججج   : لعرو�سي  بلقيس  فمنسة 

حصة.
تم تعيين فلسيد0 مريم   : فلتسييب 

فالتوبي كلسيب0 للشركة.
من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في 1ج  يسلرب.
باملحكلة  تم  فلقانوني:   فإل دفع 
ج1  بتاريخ  فلذهب  بوف   فالبتدفئية 
 (2((/(9 رقم  تحت    (2((  نا ر 
وبالسجل فلتجاري تحت رقم ج)20).
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TICHEKH ENERGY

SARL  AU 
رأسلالها 122222.22  رهم

وعنوفن مقرها فالجتلاعي : فلعلارفت 

فلحلرفء زنقة فلعطف فلرقم 552 

 فلدفجلة.

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

 71ج18

تعد الت قانونية

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

فتخذ    (2(1 7)  يسلرب  في 

: فلتالية  فلقرفرفت  فلوحيد   فلشريك 

توسيع نشاط فلشركة ليصبح كالتالي:

 تسييب وتشغيل محطات فلخدمة، 

فملنتجات  وتوزيع  فلتجزئة  تجار0  مع 

فلتشحيم  وفلوقو  وزيوت  فلبتبولية 

وفملنتجات فملشتقة ، وفملوتيالت ؛

فلسيارفت  منتجات  تسويق 

وفلخدمات ذفت   ، وفملركبات فلثقيلة 

فلغذفئية،  فملنتجات  وبيع   ، فلصلة 

وفلوجبات  وفلقهو0  وفلصحفية، 

 ، فلهياكل  وورشة   ، فلسريعة 

 ، وفلغسيل   ، فمليكانيكي  وفإلصالح 

وبيع فلسيارفت وقطع غيار فملركبات 

في  وفملساعد0   ، وفإلطارفت  فلثقيلة، 

فألعطاب ؛

وتشغيل  وتأجيب  وحياز0  إنشاء 

جليع فملستو عات وفملخازن وفملصانع 

وفملؤسسات وفملوف  وفأل وفت فلالزمة 

ألغرفض فلشركة ؛

وفستغالل  وتأجيب  وفقتناء  إنشاء 

فلزيوت وموف   فلنقل،  جليع وسائل 

فلتشحيم وغيبها من فملنتجات بجليع 

فلوسائل ؛

فلسياحي،  فإل وفء  أنشطة  جليع 

مباشر0  فملؤسسات  لجليع  فمتالك 

فلفنا ق  ولجليع  مباشر0  غيب  أو 

عام  وبشكل  فلسياحية  وفملجلعات 

بصناعة  فملتعلقة  فملؤسسات  جليع 

فلضيافة،  أو  ور   / و  فلفنا ق 

في  وفلتجار0   ، وفلتبفيه   ، وفلسياحة 

فلخدمات ،
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فملعامالت  جليع   ، عام  وبشكل 

أو  فملالية  أو  فلصناعية  أو  فلتجارية 

أو  مباشر  بشكل  فملتعلقة  فلعقارفت 

غيب مباشر بغرض فلشركة أو لغرض 

تعزيز  في  يساهم  ثانوي  أو  ملاثل 

تنليتها.

تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

12  نا ر  فالبتدفئية بالدفجلة بتاريخ 

))2) تحت رقم 29/))2).
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ING TRAVAUX شركة
رأسلالها 22.222)  رهم

مقرها فالجتلاعي : محل رقم ج 

تجزئة غيتة رقم 1) تلار0

بتلار0  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ 11 نوفلرب 1)2) للجلع فلعام 

 ING TRAVAUX فلغيب فلعا ي لشركة

ش.م.م مقرها فالجتلاعي : حي فلنصر 

سكتور ) رقم ))1 عين عو 0، تلار0.

تم فإلقرفر باألغلبية على ما  لي :

علي  فسفالو  فلسيد  أسهم  بيع 

سعيد  فلسيد  إلى  سهم   1222

وفلسيد0  سهم   752 بوعز0 

سهم.  (52 فلشرقي   فرقية 

مسيب  بوعز0  سعيد  فلسيد  تسلية 

للشركة.

تشغيل فلحساب فلبنكي للشركة 

سعيد  للسيد  فلوحيد  باإلمضاء 

بوعز0.

تحويل مقر فلشركة إلى محل رقم 

ج تجزئة غيتة رقم 1) تلار0.

فألسا�سي  فلقانون  تحد ث 

للشركة.

بكتابة  لقانوني  ف  فإل دفع  تم 

فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلضبط 

بتاريخ   (85 رقم  تحت  بالرباط 

17  نا ر ))2).

للخالصة وفلبيان
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 AUTO ECOLE TAKADOUM

EL JADIDE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

فلسجل فلتجاري بالرباط

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

6  نا ر ))2) تم تأسيس شركة ذفت 

فلشريك  ذفت   محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد جصائصها كالتالي :

سيار0 فلتعليم فلتقدم   : فلتسلية 

فلجد د.

مجلوعة  ج)   : فالجتلاعي  فملقر 

فلنخيل فلتقدم، فلرباط.

فملد0 : 99سنة.

فلهدف فالجتلاعي : هدف فلشركة 

جارجه  أو  فملغرب  سوفء  فجل 

لحسابها أو لحساب فمجرين : مدرسة 

لتعليم فلسياقة.

رأس فملال : حد  رأس مال فلشركة 

إلى  مقسلة  12.222  رهم  مبلغ  في 

122  رهم  فئة  من  حصة   122

للحصة فلوفحد0 على فلشكل فلتالي :

 122  : فشكون  محلد  فلسيد 

حصة.

تم تعيين فلسيد محلد   : فلتسييب 

فشكون فملسيب فلقانوني للشركة.  

لجليع  فلشركة  تلتزم   : فلتوقيع 

بالتوقيع  بها،  فملتعلقة  فألعلال 

فلوحيد لللسيب فلسيد محلد فشكون.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط  كتابة  لدى  فلقانوني 

باملحكلة فلتجارية بالرباط تحت رقم 

بالسجل  تقييدها  تم  كلا   1(1020

بتاريخ   157199 فلتجاري تحت رقم 

17  نا ر ))2).
وهذف بلثابة مقتطف وبيان
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 STE OMNISCIENT

.P.E.S.A.R.L
حي فملحطة، وف  أمليل، تاز0

فلرسم فملنهي : 1)227)16

فلتعريف فلجبائي : 9ج516166

فلتعريف فلجبائي فملوحد : 

22(972(9222267

فلسجل فلتجاري : ججج6

تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

بتاز0 تم تأسيس   (2(1 18  يسلرب 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 

فملوقع  للشخص  فلوحيد  فلشريك 

على فملحضر وعلى فلقانون فألسا�سي 

للشركة فملذكور0 جصائصها كالتالي :

 STE  : فلتسلية فلقانونية للشركة

.OMNISCIENT P.E.S.A.R.L.A.U

 Importation et  : فملوضوع  

 exportation (Marchand ou

(intermédiaire effectant

 Travaux divers ou

 constructions (Entrepreneur

 de /Immeubles, promoteur

.immobilié

حي   : للشركة  فالجتلاعي  فملقر 

فملحطة، وف  أمليل، تاز0.

فلشركة  مد0  إن   : فلشركة  مد0 

محد 0 في 99 سنة.

للشركة  فالجتلاعي  فلرأسلال 

122.222  رهم مقسم إلى  محد  في 

1222 حصة قيلة كل منها 122  رهم 

وتتوزع على فلشكل فلتالي :

فلسحيمي  ونس : 1222 حصة.

تسييب فلشركة : إن فلشركة مسيب0 

فلسحيمي  فلسيد  طرف  من  ومدفر0 

 ونس.

بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

بتاز0  فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

رقم  تحت   (2(( )1  نا ر  بتاريخ 

.(2((/11
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ITRI BUILDING SARL
تأسيس شركة

وضع    (2(( 5  نا ر  بتاريخ  تم 

باملليزفت  لشركة   منظم  قانون 

فلتالية :

 ITRI BUILDING  : فلتسلية 

. SARL

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

فلهدف :

تاجر موف  فلبناء بالتقسيط.

نقل فلسلع.
 1522 رقم   : فالجتلاعي  فملقر 

فلنخلة 1، قلعة فلسرفغنة.

في  حد    : فالجتلاعي  فلرأسلال 

إلى  مقسلة  122.222  رهم  مبلغ 

122  رهم  فئة  من  حصة   1222

موزعة كامتي :

 522  : فلشناق  رشيد  فلسيد 

حصة.

 : فلسليلاني  فملالك  عبد  فلسيد 

522 حصة.

ملد0  فلشركة  تسيب   : فإل فر0 

فلسيد  طرف  من  محدو 0  غيب 
فملالك  عبد  وفلسيد  فلشناق  رشيد 

فلسليلاني.

من  تبتدئ    : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر إلى غا ة 1ج  يسلرب.

99 سنة فبتدفء  : حد ت في  فملد0 

من تاريخ تأسيس فلشركة.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 

بتاريخ  فلسرفغنة  بقلعة  فالبتدفئية 

10  نا ر ))2) تحت رقم ))2)/16 
وسجلت فلشركة في فلسجل فلتجاري 

بقلعة فلسرفغنة تحت رقم 0981.
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 STE INOX SPACE
BAHRAOUI SARL AU

 GARAGE N° 01 HAY EL JAZIRA

N° 42 SIDI ALLAL BAHRAOUI

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

 17  يسلرب 1)2) تم إقرفر ما  لي :
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فملسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس 
فلوحيد  فلشريك  وذفت  فملحدو 0 

وفلتي تحلل فلخصائص فلتالية :

.Inox Space Bahraoui : فلتسلية

ذفت  شركة   : فلقانونية  فلصفة 

فلشريك  وذفت  فملحدو 0  فملسؤولية 

فلوحيد.

فلهدف فالجتلاعي : نجار0 فألملنيوم 

كلوريد  فينيل  فلبولي  أو  وفملعدنية 

أشغال   - للصدأ  فملقاوم  وفلفوالذ 

فلبناء وأشغال أجرى - تشغيل ورشة 

فللحام.
رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 

حصة فجتلاعية    1222 مقسلة إلى 

في  كلها  للحصة  122  رهم  بقيلة 

فسم فلسيد لحسن فقالل.

من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس فلنهائي.

حي   1 كرفج   : فالجتلاعي  فملقر 

عالل  سيدي   0( رقم  فلجزير0 

فلبحرفوي.

فقالل  لحسن  فلسيد   : فلتسييب 

بصفته مسيب وحيد للشركة.

بالسجل  فلشركة  تسجيل  تم 

فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية بتيفلت 

رقم  تحت   (2(( 17  نا ر  بتاريخ 

28ج.
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  STE EFICATRANS SARL
 Hay Nasr Lot n° 356 Sidi Allal

Bahraoui

فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فلغيب فلعا ي بتاريخ 0  نا ر ))2) تم 

إقرفر ما  لي :

من  فجتلاعية  حصة   (52 بيع 

طرف فلسيد  ونس عتيق إلى فلسيد 

ي�سي جلوقي تعيين فلسيد ي�سي جلوقي 

مسيبف وحيدف لشركة أفكاترونس.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  نا ر  بتاريخ  بتيفلت  فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 27ج.
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  STE IFODEX SARL AU
فملقر فالجتلاعي : حي فلنهضة

 رقم ج10، سيدي عالل فلبحرفوي

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

7  نا ر ))2) تم إقرفر ما  لي :

فملسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس 

فلخصائص  تحلل  وفلتي  فملحدو 0 

فلتالية :

.IFODEX : فلتسلية

ذفت  شركة   : فلقانونية  فلصفة 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وفحد.

فستيبف    : فالجتلاعي  فلهدف 

- شرفء  فلتعبئة وفلتغليف   - وتصد ر 

وبيع معدفت فلصناعات فلغذفئية.

 122.222  : فلشركة  رأسلال 

 رهم.

من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس فلنهائي.

حي فلنهضة رقم   : فملقر فالجتلاعي 

ج10، سيدي عالل فلبحرفوي.

فلتسييب : فلسيد فسلاعيل بليلان.

بالسجل  فلشركة  تسجيل  تم 

فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية بتيفلت 

رقم  تحت   (2(( 17  نا ر  بتاريخ 

جج11.
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 SOCIETE FAYNASER

SARL AU
 N° 421 HAY PAM SIDI ALLAL EL

BAHRAOUI

فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 

 (2(( 0  نا ر  بتاريخ  فلعا ي  فلغيب 

لشركة فيناصر :

لشركة  فلنهائية  فلتصفية  تم 

مسؤولية  ذفت  شركة  فيناصر 

محدو 0 بشريك وفحد.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ  بالخليسات  فالبتدفئية 

17  نا ر ))2) تحت رقم جج.
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C.A.F.C.G

Tél : 05.37.78.11.71

 Fax : 05.37.88.12.86

IBRO GEST
SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

بالدفر  بلقت�سى عقد عرفي مربم  

تم   (2(( 6  نا ر  بتاريخ  فلبيضاء 

مسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس 

محدو 0 باملوفصفات فمتية :

 IBRO GEST  : فلتجاري  فالسم 

.SARL

توفيب   : فالجتلاعي  فلهدف 

مستخدمين، مستخدمين مؤقتين.

شارع فبن   117  : فملقر فالجتلاعي 

منيب، إقامة فالزهر فلطابق فلثاني رقم 

18 فملعاريف فلدفر فلبيضاء.

في  فلشركة  مد0  حد ت   : فملد0 

تسجيلها  تاريخ  من  فبتدفء  سنة   99

بالسجل فلتجاري.

رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 

فلشركة في 122.222  رهم موزع على 

1222 حصة من فئة 122  رهم.

من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي بلتم  يسلرب من 

نفس فلسنة.

تسييب  مهلة  أسندت   : فلتسييب 

فلشركة للسيد ملطي  وسف.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

بالدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 

فلبيضاء تحت رقم 9)8287 فلسجل 

بتاريخ  5(8767 رقم   فلتجاري 

18  نا ر ))2).
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 SOCIETE PRIMEX

SOFTWARE
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

إنشاء  تم  فقد   (2(1 12  يسلرب 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

تحلل  وفلتي  فلوحيد  وفلشريك 

فلخصائص فلتالية :

 SOCIETE PRIMEX  : فلتسلية 
SOFTWARE

إعالميات،   : فالجتلاعي  فلهدف 
برمجة، إرشا فت في فلتسييب.

رأسلال فلشركة : 12.222  رهم.
2ج،  علار0   : فالجتلاعي  فملقر 
زنقة موالي فحلد فلوكيلي،   ،8 شقة 

حسان، فلرباط.
مد0 فلشركة : 99 سنة فبتدفء من 

تاريخ فلتأسيس.
تم تعيين فلسيد محلد   : فلتسييب 

فلفاضل كلسيب للشركة.
فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلقانوني 
رقم  تحت   (2(( )1  نا ر  بتاريخ 

20ج1)1.
مقتطف وبيان
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فيطا كوم

مكتب فلحسابات وفلجبا ات

وفستشار0 فملقاوالت
2ج، زنقة لبنان، فلشقة رقم 8، حي فملحيط 

فلرباط

فلهاتف : )2.1ج.)7.7ج.25

STE WORK AREA 
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
ب : 122.222  رهم

فلعنوفن : إقامة موالي إسلاعيل، 
بنا ة رقم D، شارع سوسة، حسان

فلرباط
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   (2(( 0  نا ر 
ذفت مسؤولية محدو 0 بالخصائص 

فلتالية :
ذفت  شركة   : فلقانونية  فلصفة 

مسؤولية محدو 0.
 STE WORK AREA  : فلتسلية 

SARL
)تأجيب  تجارية  مساحة   : فلهدف 

.(D
موالي  إقامة   : فالجتلاعي  فملقر 
شارع   ،D رقم  بنا ة  إسلاعيل، 

سوسة، حسان، فلرباط.
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من  وم  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس.

حد    : فالجتلاعي  فلرأسلال 

 122.222 في  فالجتلاعي  فلرأسلال 

حصة   1222 إلى  مقسلة   رهم، 

بقيلة 122  رهم لكل حصة مقسلة 

كالتالي :

0جج  : تلتلك  فلسيد0 سهام وهبي 

حصة.

:  لتلك  فلسيد سلحلد بومالك 

ججج حصة.

:  لتلك  بومالك  إلياس  فلسيد 

ججج حصة.

مسيب   : بومالك  عزيز  فلسيد 

فلشركة.

فلسنة فالجتلاعية : من فاتح  نا ر 

إلى 1ج  يسلرب.

تم تعيين فلسيد   : تسييب فلشركة 

عزيز بومالك مسيبف للشركة ملد0 غيب 

محد 0.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (2(( ج1  نا ر  بتاريخ  فلتجارية 

بالرباط.

 157(25 فلتجاري  فلسجل  رقم 

بالرباط.
لالستشار0 وفلتنبيه

فيطا كوم
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YEUX GHITA
SARLAU

فملقر فالجتلاعي : فلعنرب علار0 ج1 

شقة 15 سعيد حجي سال

في إطار فلجلع فالستثنائي لشركة 

وفملنعقد0   YEUX GHITA SARLAU

بتاريخ 15 نوفلرب 1)2) ما  لي :

قفل وتصفية فلشركة.

فملسيب0 : فلسيد0 نجا0 بامولي.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

لدى  فلتجاري  بالسجل  فلقانوني 

فملحكلة فالبتدفئية بسال تحت فلرقم 

8115ج.
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YEUX GHITA
SARLAU

فملقر فالجتلاعي : فلعنرب علار0 ج1 
شقة 15 سعيد حجي سال

في إطار فلجلع فالستثنائي لشركة 
وفملنعقد0   YEUX GHITA SARLAU

بتاريخ 15 نوفلرب 1)2) ما  لي :
قفل وتصفية فلشركة.

فملسيب0 : فلسيد0 نجا0 بامولي.
فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
لدى  فلتجاري  بالسجل  فلقانوني 
فملحكلة فالبتدفئية بسال تحت فلرقم 

1ج81ج.
107 P

HOLLAND TRADE CENTER
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RUE SIAM IMM
N°6 APPT N°3 - RABAT

RC  RABAT : 77763
تصفية فلشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر   ،(2(1 سبتلرب  ج1  في  بالرباط 
فلسيد  للشركة  فلوحيد  فلشريك 

أقضاض عبد فلكريم ما  لي :
فلشركة  تصفية  تقرير  تالو0 

وفملصا قة عليه.
فسخ  لعلليات  فلنهائي  فلغلق 
فلشركة قبل فألوفن وبالتالي تصفيتها.

تم فإل دفع فلقانوني لدى مصلحة 
فلتجارية  باملحكلة  فلتجاري  فلسجل 
 (2(1 2ج  يسلرب  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 1251)1.
108 P

MASTER ARCHIVES
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 2.000.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : N°8, ALLEE

 ASSAFSSAF, BLOC L, SECTEUR
17 HAY RIAD - RABAT

RC RABAT : 76249

رفع رأسلال فلشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قرر   ،(2(1 7  يسلرب  في  بالرباط 

فلشريك فلوحيد للشركة ما  لي :
من  بجزء  فلشركة  رأسلال  رفع 

إلى  1.622.222  رهم  من  فألرباح 

222.222.)  رهم.

تم فإل دفع فلقانوني لدى مصلحة 

فلتجارية  باملحكلة  فلتجاري  فلسجل 

 (2(1 2ج  يسلرب  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 1252)1.

109 P

MAISON BENSAID
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : PARK 57 SALA

 AL JADIDA ARRONDISSEMENT

LAAYAYDA SALE

RC SALE : 35245

TP : 28503840

IF :51657934

ICE : 002977811000075

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

1)2)، تم  17  يسلرب  بالرباط،  وم 

ذفت  لشركة  فألسا�سي  فلنظام  وضع 

فملليزفت  ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فملبينة فيلا  لي :

.MAISON BENSAID : فلتسلية

شركة   : فلشكل فلقانوني للشركة 

ذفت مسؤولية محدو 0.
في  حد    : فلشركة  رأسلال 

مقسلة  نقدف،  122.222  رهم، 

122  رهم  بلبلغ  حصة،   1222 إلى 

بين  موزعة  فلوفحد0،  للحصة 

فلشركاء كالتالي :

02ج   : عائشة  فلربلة  فلسيد0 

حصة.

فلسيد فلساي�سي فخر فلد ن : 2جج 

حصة.

2جج   : إ لان  بنسعيد  فمنسة 

حصة.

 PARK 57 SALA : فملقر فالجتلاعي

 AL JADIDA ARRONDISSEMENT

LAAYAYDA SALE

فلنشاط فلتجاري : تلوين وتنظيم 

فلحفالت.

فمنسة  تعيين  تم   : فلتسييب 

ملد0  للشركة  مسيب0  إ لان  بنسعيد 

غيب محد 0.

بلصلحة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلسجل فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية 

بسال تحت رقم )811ج بتاريخ 0  نا ر 

.(2((
فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  رقم 

بسال : 05)5ج.

110 P

DECOJOKA
SARL AU

تأسيس شركة
وشرفء  بيع   : فالجتلاعي  فلهدف 

وشرفء  بيع   - فملنزلية  فإلكسسوفرفت 

علليات   - فألثاث  أنوفع  جليع 

فملعدفت،  وتوزيع  وفلتسويق،  فلبيع 

وملحقات  وفألثاث،  فمالت،  ولوفزم 

فلكلبيوتر، وفملكتبية.

محلد  حي   77  : فالجتلاعي  فملقر 
فلدفر   57 رقم   12 فلطابق  سليحة 

فلبيضاء.
رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 

فئة  من  حصة   1222 ل  مقسلة 

122  رهم للحصة فلوفحد0 مقسلة 

كالتالي :

حصة من فئة   522 غيثة كغاط 

122  رهم.

522 حصة من فئة  جللة عبابو 

122  رهم.

وجللة  كغاط  غيثة   : فلتسييب 

عبابو.
 : فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  رقم 

2جج828.

111 P



عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2))الجريدة الرسمية   1716

VECIH
SARL

تأسيس شركة
تحويل   : فالجتلاعي  فلهدف 
جدمات  بلوس،  كاش  فألموفل، 

شخصية أجرى.
فملقر فالجتلاعي : محل فلكائن بحي 
فلعلويين شارع محلد فلخامس علار0 

رقم 7) زنقة فلشركة تلار0.
رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 
مقسلة ل 1222 حصة من فئة 122 

 رهم للحصة فلوفحد0.
122  رهم  فئة  من  حصة   522

للسيد0 سومية فلطلحاوي.
122  رهم  فئة  من  حصة   522

للسيد نبيل برف�سي.
فلتسييب : نبيل برف�سي.

 : فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  رقم 
.7(1(

112 P

SOMERO IMMO
SARL

تأسيس شركة
فلهدف فالجتلاعي : منعش عقاري.
زنقة   6 رقم   : فالجتلاعي  فملقر 

طنجة هرهور0 تلار0.
رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 

مقسلة كالتالي :
122  رهم  حصة من فئة   (22  

للسيد محلد فباحو.
122  رهم  فئة  من  حصة   152

للسيد علر فباحو.
122  رهم  فئة  من  حصة   152

للسيد رشيد فباحو.
122  رهم  فئة  من  حصة   152

للسيد0 صونية فباحو.
122  رهم  فئة  من  حصة   152

للسيد0 مريم فباحو.
122  رهم  فئة  من  حصة   (22

للسيد0 حليلة فملهند ز.

فلتسييب : علر فباحو.
 : فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  رقم 

5117ج1.
113 P

 BUILDING & TILE STORE

MED JAWHAR «BTS MJ »
SARL AU

تأسيس شركة
وشرفء  بيع   : فالجتلاعي  فلهدف 

وفستيبف  فملعدفت فلكهربائية - أعلال 

فلبناء وفلتهيئة.

 ( رقم  محل   : فالجتلاعي  فملقر 

طريق سيدي  حيى زعيب كلم 0 تلار0.

رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 

مقسلة ل 1222 حصة من فئة 122 

 رهم للحصة فلوفحد0 للسيد محلد 

جوهر موساوي.

فلتسييب : محلد جوهر موساوي.

 : فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  رقم 

.7(12
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 CONDUENT BUSINESS

SOLUTIONS (FRANCE(
SAS - succursale

س.ت فلدفر فلبيضاء رقم 7679))

تغييب مد ر فرع فلدفر فلبيضاء
12 نوفلرب  بلوجب قرفر مؤرخ في 

1)2)، قرر رئيس فلشركة فلفرنسية 

 CONDUENT BUSINESS فملسلا0 

تتوفر  وفلتي   SOLUTIONS France

 10 فلبيضاء  بالدفر  على فرع مفتوح 

فلتاسع  فلطابق  فلزرقطوني  شارع 

 ،(((7679 فلبيضاء  فلدفر  )س.ت. 

بروير  سيلون  مارك  فلسيد  تعيين 

بصفة   ،Mark Simon BREWER

ليحل  وذلك،  للفرع  جد د  مد ر 

 David محل فلسيد  ففيد فمورييل 

.AMORIELL

تم إنجاز فإل دفع فلقانوني بكتابة 

بالدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

تحت   (2(( 17  نا ر  في  فلبيضاء، 

رقم 828576.
مد ر فلفرع

مارك سيلون بروير

115 P

سوسيتي ماروكان ديريغاسيون 

اي بومباج سولير سميبس

ش م م

 STE MAROCAINE

 D’IRRIGATION ET POMPAGE

SOLAIRE

(SMIPS(

شركة محدو 0 فملسؤولية

ش م م ذفت مساهم وحيد

مرفكش فلسجل فلتجاري : 98719

تعد ل
 (2(1 15  يسلرب  فنعقد  وم 

جلع عام فستثنائي لشركة سوسيتي 

بومباج  في  ماروكان   ريغاسيون 

ب  فلكائن  بلقرها  سليبس  سوليب 

فلشقة  طالب،  فألعلال  مركز   ،1(2

رقم 1 كيليز مرفكش وقرر ما  لي :

بيع  عللية  على  فملصا قة 

15  يسلرب  فلحصص فلتي تلت  وم 

1)2) بين فلسيد عا ل تقي وفلسيد0 

سار0 موجو .

فلشركة  مسيب  فستقالة  قبول 

سار0  فلسيد0  وتعيين  تقي  عا ل 

ليصبح  للشركة  مسيب0  موجو  

توقيعها ملزما للشركة وذلك ملد0 غيب 

محدو 0.

من  و16   7  ،6 فلفصل  تعد ل 

فلقانون فألسا�سي ليصبح :

في  فلشركة  فملال  رأس   حد  

 1222 إلى  مقسم  122.222  رهم 

للحصة  122  رهم  بقيلة  حصة 

فلوفحد0 موزعة كلا  لي :

 1222 ب   SARA MAOUJOUD

حصة مرقلة من 1 إلى 1222.

تم فلوضع فلقانوني لهذف فلتعد ل 

بلرفكش  فلتجارية  فملحكلة  لدى 

رقم  تحت   (2(( 10  نا ر  بتاريخ 

.066
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اسباس كيش 55
ش م م

SOCIETE ESPACEKECH 55
شركة محدو 0 فملسؤولية
ش م م ذفت مساهم وفحد

مرفكش فلسجل فلتجاري : 81069
تعد ل

جلع   (2(( 6  نا ر  فنعقد  وم 
عام فستثنائي لشركة فسباس كيش 
55 بلقرها فلكائن ب ف 0)ج، فلطابق 
فلتوحيد  عللية  إقامة  ،  فلثاني، 

فكيو  مرفكش وقرر ما  لي :
فلوحيد  فملساهم  بوفا0  فإلجبار 
جوليوسان  فلسيد  فلشركة  ومسيب 

رويز مارتان.
حصة   1222 نقل جليع فألسهم 
122  رهم للحصة إلى فلسيد  بقيلة 
)فلوريث  مارتان  رويز سان  رو ولفو 

فلوحيد).
تعيين فلسيد رو ولفو رويز سان 

مارتان مسيبف للشركة.
للشركة  ملزما  توقيعه  ليصبح 

وذلك ملد0 غيب محدو 0.
من   8 و   7  ،6 فلفصل  تعد ل 

فلقانون فألسا�سي ليصبح :
في  فلشركة  فملال  رأس   حد  
 1222 إلى  مقسم  122.222  رهم 
للحصة  122  رهم  بقيلة  حصة 

فلوفحد0 موزعة كلا  لي :
ADOLFO RUIZ SAN MARTIN

حصة مرقلة من 1 إلى 1222.
تم فلوضع فلقانوني لهذف فلتعد ل 
بلرفكش  فلتجارية  فملحكلة  لدى 
رقم  تحت   (2(( 10  نا ر  بتاريخ 

.067
117 P

TACHBEN & CO.FOOD
تصفية فلشركة

إقفال علليات فلتصفية
فلعا ي  غيب  فلعام  فلجلع  قرر 
نوفلرب  2ج  بتاريخ  فلوحيد  للشريك 
 TACHBEN & لشركة   ،(2(1
شركة ذفت فملسؤولية  ،CO.FOOD
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رأسلالها  وحيد،  بشريك  فملحدو 0   

فالجتلاعي  مقرها  122.222  رهم، 

مكتب  فلخامس  محلد  شارع   ،6(5
رقم 6، فلطابق فألول، فلدفر فلبيضاء.

تصفية فلشركة.

إقفال علليات فلتصفية.
ملخص قصد فلنشر

فملسيب

118 P

فيدوسبا

5)6، شارع محلد فلخامس

فلهاتف : )0.65.2).)).0.56.56/25).)).25

فلدفر فلبيضاء

SOCIETE NRG TUBE
SARL 

توسيع هدف فلشركة
فلعا ي  غيب  فلعام  فلجلع  قرر 

 ،(2(1 نوفلرب   16 بتاريخ  للشركاء 

شركة   ،NRG TUBE SARL لشركة 
رأسلالها  ذفت فملسؤولية فملحدو 0، 

فالجتلاعي   مقرها  12.222  رهم، 

شارع فملقاومة فلطابق فلثالث   ،168

شقة 10 فلدفر فلبيضاء.

بالنشاط  فلشركة  هدف  توسيع 

فلتالي :

فإلنعاش فلعقاري.

فلنظام  من  ج  فلفصل  تعد ل 

فألسا�سي فملتعلق بهدف فلشركة.

باملحكلة  فلقانوني  فال دفع  تم 

بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

رقم  تحت   ،(2(1 0)  يسلرب 

.825826
ملخص قصد فلنشر

فيدوسبا

119 P

فيدوسبا

5)6، شارع محلد فلخامس

فلهاتف : )0.65.2).)).0.56.56/25).)).25

فلدفر فلبيضاء

MIRCHAM
فلسجل فلتجاري رقم 905ج)5 

فلدفر فلبيضاء

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

بلقت�سى عقد عرفي محرر بالدفر 

 ،(2(1 سبتلرب   17 بتاريخ  فلبيضاء 

فملسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس  تم 

فلحلر  هشام  فلسيد  بين  فملحدو 0 

وفلسيد0 مريم فليعقوبي.

.MIRCHAM : فالسم

فلهدف : هدف فلشركة :

جليع  وفستيبف   بيع  شرفء، 

مستحضرفت فلتجليل.

منتجات  وفستيبف   بيع  شرفء، 

ومستلزمات فلصيدلة وفلصيدلية.

فألجهز0  فستيبف   بيع،  شرفء، 

فملعد0  فألجرى  وفملستلزمات  فلطبية 

لأل وية في جليع فجتصاصتها.

تجهيزفت فملستشفيات وفلعيا فت 

فلطبية.

فلتلثيل فلتجاري لجليع فلشركات 

فلوطنية وفألجنبية.

فملباشر0  وغيب  فملباشر0  فلعلليات 

فلشركة  نشاط  تطوير  فلتي  لكنها 

تتعلق  فلتي  فملباشر0  فملساهلة  تم 

بأهدفف فلشركة.

فلعلليات  جليع  عامة  وبصفة 

فملنقولة، فملالية، فلصناعية وفلتجارية 

فلتي من شأنها تطوير نشاط فلشركة.

من تاريخ  سنة فبتدفء   99  : فملد0 

تأسيسها.

6)، محج مرس   : فملقر فالجتلاعي 

فلسلطان شقة رقم ج فلطابق 1 فلدفر 

فلبيضاء.
122.222  رهم   : فملال  رأس 

وفحد0  كل  حصة   1222 إلى  مقسم 

تساوي 122  رهم.

فلحلر  هشام  فلسيد   : فلشركاء 

وفلسيد0 مريم فليعقوبي.

بلبلغ  : ساهم فلشركاء  فلحصص 

إلى  و فعت  نقدف  122.222  رهم 

للقوفنين  طبقا  فلشركة  صندوق 

فلجاري بها فلعلل كلا  لي :

 52.222 فلحلر  هشام  فلسيد 

 رهم مقابل 522 حصة.

 52.222 فليعقوبي  مريم  فلسيد0 

 رهم مقابل 522 حصة.

إلى فاتح  نا ر   : فملالية   فلسنة 

1ج  يسلرب.

كلسيب ن  عين   : فلشركة  تسييب 

للشركة ملد0 غيب محدو 0 :

فملز ف   فلحلر،  هشام  فلسيد 

 ، فرنسا  ب  ج198   سبتلرب  ج1  في 

فلبطاقة    فلحامل  مغربية،  جنسية 

 PN رقم  للتعريف  فلوطنية 

 818599،  فلساكن 78، شارع سيدي

فلدفر  بوسيجور  فلرحلان  عبد 

فلبيضاء.

فملز ف 0  فلسيد0 مريم فليعقوبي، 

في 2ج أبريل 1987 ب فلدفر فلبيضاء، 

فلبطاقة  فلحاملة  مغربية،  جنسية 

 ،BK (08065 فلوطنية للتعريف رقم

 15 رقم  فيال  فنافي  فقامة  فلساكنة 

حي  بوطالب  فلها ي  عبد  شارع 

فلحسني فلدفر فلبيضاء. 

بعد  فلصافي  :  وزع  فألرباح 

فلقانونية على فلشركاء  فالقتطاعات 

كل حسب حصصه.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر 

 ،(2(1 نوفلرب   (9 بتاريخ  فلبيضاء 

تحت رقم 6ج1)82. 
تم فلتسجيل في فلسجل فلتجاري 

نوفلرب   (9 بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر 

1)2)، تحت رقم 905ج)5.
ملخص قصد فلنشر

فيدوسبا

120 P

E.H CAFE مقاولة
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0
بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 

تم  فلرباط،  في   (2(1 2ج  يسلرب 

تحرير لشركة ذفت مسؤولية محدو 0 

فملليزفت  تحلل  فلتي  وحيد  بشريك 

فلتالية :

 E.H CAFE مقاولة   : فلتسلية 

محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 

بشريك وحيد.

فلهدف :

غرف فلقهو0 وفلشاي.

محل آيس كريم وكريربي.
سابقا   61 رقم   : فملقر فالجتلاعي 
حي  زرور0  عين  زنقة  حاليا  ج6  رقم 

فلنهضة فلقرية سال.

مد0 قيام فلشركة : 99 سنة فبتدفء 

من تاريخ تأسيسها فلنهائي.
ب  :  قدر  فلشركة  رأسلال 

 1222 إلى  مقسم  122.222  رهم 

للوفحد0  122  رهم  حصة من فئة 

موزعة كالتالي :

 1222  : فلدرى  فلحسن  فلسيد 

حصة.

فلتسييب وفإلمضاء :

غيب محدو 0  ملد0  فلشركة  تسييب 

من طرف فلسيد فلحسن فلدرى.

بتوقيع  ملزمة  فلشركة  تصبح 

فلسيد فلحسن فلدرى.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب من كل سنة.

بعد فقتطاع %5   : تقسيم فألرباح 

كاحتياط قانوني،  وزع فلباقي حسب 

قرفر فلشركاء.

فلتسجيل : تم فلتسجيل باملحكلة 

 (2(( 17  نا ر  بسال  وم  فلتجارية 

تحت رقم 75)5ج. 
ملخص من أجل فلنشر

121 P

DUO ASSURANCE
 SOCIETE PAR ACTION

SIMPLIFIE

AU CAPITAL DE 1000 EURO

24 AVENUE PIERRE PREMIER 

DE SERBIE 75116 PARIS

898201405 RCS

 PARIS

فلرئيس  قرفرفت  محضر  بلوجب 

 DUO للشركة  فلوحيد  وفلشريك 

أكتوبر   5 بتاريخ   ASSURANCE

1)2)، تقرر ما  لي :

منشأ0  شكل  تحت  فرع  ففتتاح 

 فئلة في فملللكة فملغربية.
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 DUO ASSURANCE فسم 

فلذي  قع مقرها فلرئي�سي     MAROC

فلثالث  فلطابق  فلحرية  شارع   12 في 
رقم 5 وسيخضع فرع فلدفر فلبيضاء.

وكيل  فالتصال  مركز  تشغيل 

أعلال.

فلسيد0  تعيين  فلرئيس  قرر 

حاملة فلبطاقة   Mounia FNICHEL
  DUO كللثلة لفرع  AAج7ج9ج رقم 

.ASSURANCE MAROC

سجل  في  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلبيضاء،  بالدفر  فلتجارية  فملحكلة 

تحت رقم   (2(1 2ج  يسلرب  بتاريخ 

9ج8266.

فلسجل  في  فلشركة  تسجيل  وتم 

فلتجاري باملحكلة فلتجارية تحت رقم 

.5(7089

122 P

STE NOURE-SET-

TRANSPORT
SARL A.U

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدفر 

فلبيضاء بتاريخ 2ج  يسلرب 1)2) تم 

تأسيس شركة باملوفصفات فلتالية :

STE NOURE-  : فالسم فلتجاري 

SET-TRANSPORT SARL A.U

شارع  75  : فالجتلاعي   فملقر 

 169 فلشقة  فألول  فلطابق  11  نا ر 

فلدفر فلبيضاء.

: فلنقل فلوطني  فلهدف فالجتلاعي 

وفلدولي لألمتعة غيب فملصحوبة.

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

بالشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

فلوحيد.

فلرأسلال : 122.222  رهم.

فلد ن  نور  فلسيد   : فلحصص 
زعفرفني 1222 حصة.

نور  فلسيد  تعيين  تم   : فلتسييب 

للبطاقة  فلحامل  زعفرفني  فلد ن 

مسيبف   BE5(9720 رقم  فلوطنية 

للشركة ملد0 غيب محدو 0.

من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر إلى 1ج  يسلرب.

فملد0 : تم تحد دها في 99 سنة.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

للدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 

فلبيضاء بتاريخ ج1  نا ر ))2) تحت 
1ج8281 وفلسجل فلتجاري رقم  رقم 

89ج8)5.

123 P

STE KARIM ITAL TRAVAUX
SARL A.U

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدفر 

تم   (2(( 0  نا ر  بتاريخ  فلبيضاء 

تأسيس شركة باملوفصفات فلتالية :

 STE KARIM  : فلتجاري  فالسم 

ITAL TRAVAUX SARL A.U
فملقر فالجتلاعي : 151 زنقة أسامة 
بن زيد فلطابق فلثاني فلجهة فليسرى 

فملعاريف فلدفر فلبيضاء.

فلهدف فالجتلاعي : فلقيام بجليع 

وفلبيع  فملختلفة  فلبناء  معامالت 

وفلقيام باالستيبف  وفلتصد ر.

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

بالشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

فلوحيد.

فلرأسلال : 122.222  رهم.

فلكريم  عبد  فلسيد   : فلحصص 

فلغليض 1222 حصة.

فلسيد تعيين  تم   :  فلتسييب 

عبد فلكريم فلغليض فلحامل للبطاقة 

مسيبف   BE597079 رقم  فلوطنية 

للشركة ملد0 غيب محدو 0.

من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر إلى 1ج  يسلرب.

فملد0 : تم تحد دها في 99 سنة.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

للدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 

فلبيضاء بتاريخ ج1  نا ر ))2) تحت 
2ج8281 وفلسجل فلتجاري رقم  رقم 

87ج8)5.

124 P

STE IKHWAN BERLIN
SARL A.U

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدفر 

تم   (2(( ج  نا ر  بتاريخ  فلبيضاء 

تأسيس شركة باملوفصفات فلتالية :

 STE IKHWAN  : فالسم فلتجاري 

BERLIN SARL A.U

شارع  75  : فالجتلاعي   فملقر 

 169 فلشقة  فألول  فلطابق  11  نا ر 

فلدفر فلبيضاء.

فلتجار0   : فالجتلاعي  فلهدف 

فلسيارفت  غيار  وقطع  أجزفء  وبيع 

وفالستيبف  وفلتصد ر.

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

بالشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

فلوحيد.

فلرأسلال : 122.222  رهم.

فلحصص : فلسيد رشيد فلزيتوني 

1222 حصة.

تم تعيين فلسيد رشيد   : فلتسييب 

فلوطنية  للبطاقة  فلحامل  فلزيتوني 
رقم BH(72126 مسيبف للشركة ملد0 

غيب محدو 0.

من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر إلى 1ج  يسلرب.

فملد0 : تم تحد دها في 99 سنة.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

للدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 

فلبيضاء بتاريخ 17  نا ر ))2) تحت 
828088 وفلسجل فلتجاري رقم  رقم 

1ج86)5.

125 P

 STE D’INGENIERIE POUR

 DES TRAVAUX AGRICOLES

ET INDUSTRIELS
SARL A.U

 SITAI

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدفر 

فلبيضاء بتاريخ 1ج  يسلرب 1)2) تم 

تأسيس شركة باملوفصفات فلتالية :

 STE D’INGENIERIE POUR

 DES TRAVAUX AGRICOLES ET

 INDUSTRIELS SARL A.U - SITAI

شارع  75  : فالجتلاعي   فملقر 

 169 فلشقة  فألول  فلطابق  11  نا ر 

فلدفر فلبيضاء.

تركيب   : فالجتلاعي  فلهدف 

فملصانع وفمالت وتصنيع فمالت / بائع 

مستور  لآلالت وفملعدفت.

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

بالشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

فلوحيد.

فلرأسلال : 122.222  رهم.

فلحصص : فلسيد  اسين روسفي 

1222 حصة.

: تم تعيين فلسيد  اسين  فلتسييب 

فلوطنية  للبطاقة  فلحامل  روسفي 
ملد0  للشركة  مسيبف   JT68980 رقم 

غيب محدو 0.

من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر إلى 1ج  يسلرب.

فملد0 : تم تحد دها في 99 سنة.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

للدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 

فلبيضاء بتاريخ 17  نا ر ))2) تحت 
828087 وفلسجل فلتجاري رقم  رقم 

.5(86(9

126 P

 STE AL YOUSR LIL IAAMAR
SARL

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدفر 

تم   (2(( 0  نا ر  بتاريخ  فلبيضاء 

تأسيس شركة باملوفصفات فلتالية :

 STE AL YOUSR LIL IAAMAR

SARL

شارع  75  : فالجتلاعي   فملقر 

 169 فلشقة  فألول  فلطابق  11  نا ر 

فلدفر فلبيضاء.

فإلنعاش   : فالجتلاعي  فلهدف 

معامالت  بجليع  وفلقيام  فلعقاري 

فلبناء فملختلفة.
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ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 
فملسؤولية فملحدو 0.

فلرأسلال : 122.222  رهم.
فلحصص : فلسيد رشيد نور 22) 

حصة.
فلسيد0 فمال نور 822 حصة.

تم تعيين فلسيد رشيد   : فلتسييب 
رقم  فلوطنية  للبطاقة  فلحامل  نور 
نور  فمال  وفلسيد0   BE62(720
رقم  فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة 
7جBL151 مسيبفن للشركة ملد0 غيب 

محدو 0.
من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر إلى 1ج  يسلرب.
فملد0 : تم تحد دها في 99 سنة.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
للدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 
فلبيضاء بتاريخ 18  نا ر ))2) تحت 
828670 وفلسجل فلتجاري رقم  رقم 

ج879)5.
127 P

AFTL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها : 1.752.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : تليز سوبلي شن 
فملنطقة فلصناعية جنوب غرب 
فملنصة فللوجستية س ن ت ل

فملحلد ة
فلسجل فلتجاري : 79)15

تعيين مسيب جد د
فالستثنائي  فلعام  فلجلع  قرر 
لشركة   (2(1 نوفلرب  ج)  بتاريخ 

AFTL فلتالي :
من  كو�سي  فابريس  فلسيد  طر  

منصبه كلساعد مسيب.
قبول فستقالة فلسيد  ونس مالخ 

من منصبه كلساعد مسيب.
محلد  سيدي  فلسيد  تعيين 

حف�سي فملسيب فلوحيد للشركة.
تعد ل فلبنو  17 و05 من فلقانون 

فألسا�سي للشركة.
وقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة 
17  نا ر  باملحلد ة  وم  فالبتدفئية 

1)2) تحت رقم 76.
128 P

SODEXO
SA

 SIEGE SOCIAL : 1ER ETAGE TWIN
CENTER TOUR A CASABLANCA
 CAPITAL SOCIAL : 49.699.340

MAD
RC : 100455

قرر فلجلع فلعام فملوحد فملنعقد 
في 2)  يسلرب 1)2) ما  لي :

زيا 0 رأس فملال بلبلغ رمزي إجلالي 
قدره 2)05.998.6  رهم مغربي.

زيا 0  من  فلنهائي  باالنتهاء  إقرفر 
رأس فملال فملشار إليها أعاله.

02ج.09.699  رهم  فملال  رأس 
بسعر 95.697.962  رهم.

تعد ل : فملا تين 6 و7 من فلنظام 
فألسا�سي.

فملد ر0  عضوية  مد0  تجد د 
فلعامة فلسيد0 منى فلفا�سي.

فملحكلة  في  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالتاريخ فلبيضاء  بالدفر   فلتجارية 
1)  يسلرب 1)2) فلرقم : 88)825.

129 P

 PHARMACIE HAMZA
SAHEL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
بشريك وحيد

رأسلالها : 122.222  رهم
مقرها فالجتلاعي : أنتقل إلى رياض 
فلساحل تجزئة 752-1 حد فلسوفلم

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر لقد   (2(1 6  يسلرب   بتاريخ 

ما  لي :
نقل فملقر فالجتلاعي للشركة من 7 
زنقة فحلد فلتوكي فلطابق فلثاني رقم 
12 إلى رياض فلساحل تجزئة 1-750 

حد فلسوفلم.
فلقانون  من   0 فلفصل  تغييب 

فألسا�سي للشركة.
وفلتسجيل  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بربشيد  وم فالبتدفئية   باملحكلة 

6ج  رقم  تحت   (2(( 10  نا ر 
و116111.

بيان مختصر

130 P

CARENT
SARL AU

تعد ل شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدفر 
فلبيضاء بتاريخ ))  يسلرب 1)2) تم 
فإلعالن عن تعد الت متعلقة بشركة 
رأسلالها   ،CARENT SARL A.U
 : مقرها فالجتلاعي  122.222  رهم، 
فلدفر   56 1 رقم  1 زنقة  حي فألندلس 

فلبيضاء :
تم بيع مجلوع حصص   : فألسهم 
فلسيد محلد حبيبي فلحامل للبطاقة 
لفائد0   Y127410 رقم  فلوطنية 
فلسيد عا ل حبيبي فلحامل للبطاقة 

.Y92384 فلوطنية رقم
تحيين فلنظام فألسا�سي.

فلتسييب : أصبحت فلشركة مسيب0 
من طرف فلسيد عا ل حبيبي فلحامل 
ملد0   Y92384 للبطاقة فلوطنية رقم 
فلسيد  فستقالة  بعد  محدو 0  غيب 
للبطاقة  فلحامل  حبيبي  محلد 

.Y127410 فلوطنية رقم
باملحكلة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
بتاريخ فلبيضاء  بالدفر   فلتجارية 

 828(2( تحت رقم   (2(( ج1  نا ر 
تعد ل رقم ج5ج1.

131 P

STE OUKASON
SARL

حل شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 (2(( 5  نا ر  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء 
ذفت  فلشركة  حل  عن  فإلعالن  تم 

فملوفصفات فلتالية :
STE OUKASON SARL

سالمة  إقامة   : فالجتلاعي  فملقر 
زنقة 6) رقم 10 سيدي معروف فلدفر 

فلبيضاء.
ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

مسؤولية محدو 0.
فلرأسلال : 122.222  رهم.

فلسيد0 عوكاشة مونية   : فلتسييب 
رقم  فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة 
عبد  عوكاشة  وفلسيد   BE5((626
رقم  فلوطنية  للبطاقة  فلحامل  هللا 

0جج)BE69 عينا محالن للشركة.

باملحكلة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

بتاريخ فلبيضاء  بالدفر   فلتجارية 

 828566 تحت رقم   (2(( 17  نا ر 

تعد ل رقم 9)17.

132 P

TEMARAM
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأس فملال : 12.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : ملتقى طريق 

فلقاهر0 وزنقة غاندي إقامة فملنزه 

شقة رقم 1) فلرباط

فلعا ي  غيب  فلعام  فلجلع  باسم 

1)2) تم  10  يسلرب  فملنعقد بتاريخ 

فالتفاق حول ما  لي :

تقرير فملصفي حول كافة علليات 

فلتصفية.

فملرفجعة وفملصا قة على حسابات 

توزيع  حول  وفلتصويت  فلتصفية 

أرصد0 فلحسابات.

إبرفء ذمة فملصفي.

فستنتاج وإقرفر إغالق فلتصفية.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ بالرباط  فلتجارية   فملحكلة 

17  نا ر ))2) تحت رقم 99ج1)1.
للخالصة وفلبيان

133 P

QADAMED
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأس فملال : 12.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : موجا ) أم عز0

عين عو 0 تلار0

فلعا ي  غيب  فلعام  فلجلع  باسم 

1)2) تم  16  يسلرب  فملنعقد بتاريخ 

فالتفاق حول ما  لي :

تقرير فملصفي حول كافة علليات 

فلتصفية.

فملرفجعة وفملصا قة على حسابات 

توزيع  حول  وفلتصويت  فلتصفية 

أرصد0 فلحسابات.

إبرفء ذمة فملصفي.

فستنتاج وإقرفر إغالق فلتصفية.
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تم فإل دفع فلقانوني بكتابة ضبط 
بتاريخ بتلار0  فالبتدفئية   فملحكلة 

17  نا ر ))2) تحت رقم 17)7.
للخالصة وفلبيان

134 P

ROYS CLEAN
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قد وضع  بالرباط،   (2(1 0  يسلرب 
تحلل  لشركة  فألسا�سي  فلقانون 

فلخصائص فلتالية :
 ROYS CLEAN SARL : فلتسلية 

AU
ذفت  شركة   : فلقانونية  فلصفة 

مسؤولية محدو 0 لشخص وفحد.
فلهدف فالجتلاعي : 

تنظيف فملتاجر وفملحالت وفلشقق 
)مقاول).

مقاول تشجيب وصيانة فلحدفئق.
122.222  رهم   : فملال  رأس 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسلة 
122  رهم للحصة فلوفحد0 موزعة 

على فلشكل فلتالي :
 122.222 أمويد0  أمين  محلد 

 رهم.
فلتأسيس  من  سنة   99  : فملد0 

فلنهائي.
فلسنة فملالية : من فاتح  نا ر إلى 1ج 
ما عدف فلسنة   يسلرب من كل سنة، 

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
: تجزئة حي فلخيب  فملقر فالجتلاعي 

رقم 56) ح ي م فلرباط.
فملسيب0 : فلسعد ة بندحان.

 : فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  رقم 
.157167
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AGRO HUILS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

بشريك وحيد
رأسلالها : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي :  وفر أ ت فلعنزي
 فئر0 وملاس فلخليسات

تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون  وضع  تم  بالخليسات، 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

ذفت  وحيد  بشريك  فملحدو 0 

فملوفصفات فلتالية :

 AGRO HUILS SARL  : فلتسلية

AU

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.
فملقر فالجتلاعي :  وفر أ ت فلعنزي 

 فئر0 وملاس فلخليسات.

موضوع فلشركة :

فستغالل وحد0 لتصفية فلزيت.

فستغالل معصر0 لزيت فلزيتون.
رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 

122.222  رهم  مبلغ  في  فلشركة 

فجتلاعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

بقيلة 122  رهم للوفحد0.

فملد0 : 99 سنة.

أسند إلى فلسيد صالح   : فلتسييب 

حوسني.
فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  تم 

بالخليسات  فالبتدفئية  باملحكلة 

تحت رقم 9001) بتاريخ ج1  يسلرب 

.(2(1
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STE GROUPBOX
شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 122.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : فلحي هند 
مجلوعة بهت رقم 1210 سوق 

فألربعاء فلغرب

تفويت فلحصص
غيب  فلعام  فلجلع  إثر  على   : أوال 

10  يسلرب  بتاريخ  فملنعقد  فلعا ي 

1)2) قررت فلجلعية فلعامة لشركاء 

شركة GROUPBOX شركة محدو 0 
 122.222 رأسلالها  فملسؤولية، 

فلحي هند   : مقرها فالجتلاعي   رهم، 
سوق   1210 رقم  بهت  مجلوعة 

فألربعاء فلغرب، ما  لي :

جل  تفويت  على  فملوففقة 

فلحصص :

2جج  فلسيد لحرش مو�سى بقيلة 
حصة إلى :

162 حصة  فلسيد نهري عزفلد ن 
بقيلة 122  رهم للوفحد0.

 172 محلد  قبل  نهري  فلسيد 
حصة بقيلة 122  رهم للوفحد0.

من  و7   6 فلبند  من  كل  تعد ل 
فلقانون فألسا�سي.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة   : ثانيا 
بسوق  فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
فألربعاء فلغرب بتاريخ ج1  نا ر ))2) 

تحت رقم 5).
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CLAIR MARKET
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : تجزئة لوفالون 
بقعة رقم 9)10 متجر رقم )، 

فلقنيطر0 
تأسيس شركة

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

 CLAIR MARKET  : فلتسلية 
.SARL AU

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 
فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وفحد.

تجزئة لوفالون   : فملقر فالجتلاعي 
 ،( رقم  متجر   10(9 رقم  بقعة 

فلقنيطر0.
موضوع فلشركة : محل لبيع عد0 

أنوفع من فملوف .
رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 
122.222  رهم  مبلغ  في  فلشركة 
فجتلاعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

بقيلة 122  رهم للوفحد0.
فملد0 : 99 سنة.

فلتسييب : أسند إلى فلسيد0 هاجر 
فرشيشق.

فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  تم 
باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت 

رقم 755ج6 بتاريخ )1  نا ر ))2).
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SYN WORKS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها : 122.222  رهم
فملقر فالجتلاعي : فلزنقة ) رقم 9)، 

حي معلور0، فلقنيطر0
فلسجل فلتجاري رقم 58159

وفا0 شريك 
بلقت�سى محضر فلجلع فلعام غيب 
فلعا ي لشركة SYN WORKS شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0 تم ما  لي :
فلطاهر  فملرحون  وفا0  مالحظة 
 (2(1 أغسطس   ( بتاريخ  فلعطار 
بتاريخ  عدلية  شها 0   حسب 

)1 أغسطس 1)2).
توزيع فلحصص فلتي كان  للكها 

فملرحوم في فلشركة على فلورثة.
حليلة  فلخيبفوي  فلسيد0  زوجته 

.02/25
فلعطار  فلسيد  ونس   : أوال ه 
02/10، فلسيد نبيل فلعطار 02/10، 

وفلسيد0 سهام فلعطار 02/27.
فملصا قة على تفويت 122 حصة 
122  رهم للحصة  فجتلاعية بقيلة 
فملخربش  سبحان  فلسيد  ملك  في 

لفائد0 فلسيد وليد بضاض.
فملصا قة على تفويت 102 حصة 
حصة   172 أصل  من  فجتلاعية 
ملك  في  للحصة  122  رهم  بقيلة 
فلسيد0 سهام فلعطار لفائد0 فلسيد 

 ونس فلعطار.
فملصا قة على تفويت 112 حصة 
122  رهم للحصة  فجتلاعية بقيلة 
فلخيبفوي  حليلة  فلسيد0  ملك  في 

لفائد0 فلسيد نبيل فلعطار.
حصة  2ج  تفويت  على  فملصا قة 
فجتلاعية من أصل 172 حصة بقيلة 
فلسيد0  ملك  في  للحصة  122  رهم 
نبيل  فلسيد  لفائد0  فلعطار  سهام 

فلعطار.
موزع  فلشركة  رأسلال  ليصبح 

كالتالي :
فلسيد  ونس فلعطار 052 حصة ؛
فلسيد نبيل فلعطار 052 حصة ؛
فلسيد وليد بضاض 122 حصة.
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تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة من 

 ،(9 رقم   ( فلزنقة   :  فلعنوفن فلقد م 

فلعنوفن  إلى  فلقنيطر0  معلور0،  حي 

 ،69 وزنقة   65 زفوية زنقة   : فلجد د 

بلوك D، فلقنيطر0.

سبحان  فلسيد  فستقالة  قبول 

فلشركة  تسييب  مهام  من  فملخربش 

مسيب  بضاض  وليد  فلسيد  وتعيين 

وحيد للشركة ملد0 غيب محدو 0.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

12  نا ر  فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ 

))2) تحت رقم 89909.
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KHOBAIB ABIDA TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وفحد

رأسلالها : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : رقم 7ج5، حي 

فألندلس، فلقنيطر0

فلسجل فلتجاري رقم 55565

تفويت حصص فجتلاعية
وتعيين مسيب جد د

فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 

لشركة  بالقنيطر0  فلعا ي  فلغيب 

شركة   KHOBAIB ABIDA TRANS

بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

وفحد، تقرر ما  لي :

فملصا قة على تفويت 522 حصة 

حصة   1222 أصل  من  فجتلاعية 

ملك  في  للحصة  122  رهم  بقيلة 

فلسيد فعبيد0 محلد لفائد0 فلسيد0 

أميلة شعال.

فملصا قة على تفويت 522 حصة 

حصة   1222 أصل  من  فجتلاعية 

ملك  في  للحصة  122  رهم  بقيلة 

فلسيد فعبيد0 محلد لفائد0 فلسيد0 

رأسلال  ليصبح  فلد ن  كنز  لطيفة 

فلشركة موزع كالتالي :

فلسيد فعبيد0 محلد 522 حصة ؛

 522 فلد ن  كنز  لطيفة  فلسيد0 

حصة.

فعبيد0  فلسيد  فستقالة  قبول 

فلشركة  تسييب  مهام  من  محلد، 

وتعيين فلسيد0 أميلة شعال، فلحاملة 

 D8779جج رقم  فلوطنية  للبطاقة 

غيب  ملد0  للشركة  جد د0  مسيب0 

محدو 0.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

0  نا ر  بتاريخ  بالقنيطر0  فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 89880.
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ZORGUI VOLAILLE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : 5)1 حي فلتنشيط 

فلساكنية، فلقنيطر0 

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر0، تم وضع فلقانون فألسا�سي 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  لشركة 

بشريك وفحد ذفت فملوفصفات فلتالية :

 ZORGUI VOLAILLE  : فلتسلية 

.SARL

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

فملقر فالجتلاعي : 5)1 حي فلتنشيط، 

فلساكنية، فلقنيطر0.

في  تاجر   : فلشركة  موضوع 

فلدوفجن بالجللة.

رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 

122.222  رهم  مبلغ  في  فلشركة 

فجتلاعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

بقيلة 122  رهم للوفحد0.

فملد0 : 99 سنة.

زهيب  فلسيد  إلى  أسند   : فلتسييب 

زركي وفلسيد محلد زركي.

فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت 

رقم ج6252 بتاريخ 6 ماي 1)2).
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STE YOUYOU TEAM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها : 122.222  رهم
فملقر فالجتلاعي : زفوية زنقة موالي 
عبد فلعزيز وزنقة صالح فلد ن، 

إقامة نور B، مكتب رقم 0، فلقنيطر0 
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطر0، تم وضع فلقانون فألسا�سي 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  لشركة 
بشريك وفحد ذفت فملوفصفات فلتالية :

 STE YOUYOU TEAM : فلتسلية
.SARL

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 
فملسؤولية فملحدو 0.

فملقر فالجتلاعي : زفوية زنقة موالي 
عبد فلعزيز وزنقة صالح فلد ن، إقامة 

نور B، مكتب رقم 0، فلقنيطر0.
موضوع فلشركة : 

فملتاجر  تنظيف  في  فملقاولة 
وفلشقق فلسكنية ؛

فملختلفة فألشغال  في   فملقاولة 
أو فلبناء ؛

فالستيبف  وفلتصد ر.
رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 
122.222  رهم  مبلغ  في  فلشركة 
فجتلاعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

بقيلة 122  رهم للوفحد0.
فملد0 : 99 سنة.

: أسند إلى فلسيد0 بنونو  فلتسييب 
نوفل وفلسيد0 بنونو غزالن.

فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  تم 
باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت 

رقم 7)7ج6 بتاريخ 12  نا ر ))2).
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SMARTEX SOLUTIONS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها : 122.222  رهم
فملقر فالجتلاعي : شارع فلحسن 

فلثاني، إقامة فلحسن فلثاني، مكتب 
رقم 16، فلقنيطر0 

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

فملوفصفات فلتالية :

 SMARTEX  : فلتسلية 

.SOLUTIONS SARL

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

فلحسن  شارع   : فالجتلاعي  فملقر 

مكتب  إقامة فلحسن فلثاني،  فلثاني، 
رقم 16، فلقنيطر0.

موضوع فلشركة : 

مستغل مركز فالتصال فلهاتفي ؛

فالستشارفت فإل فرية.
رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 

122.222  رهم  مبلغ  في  فلشركة 

فجتلاعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

بقيلة 122  رهم للوفحد0.

فملد0 : 99 سنة.

أسند إلى فلسيد محلد   : فلتسييب 

لخلوفي وفلسيد بدر فلد ن فنيش.
فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت 
رقم 789ج6 بتاريخ ج1  نا ر ))2). 
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 BOCADILLOS SIMO 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وفحد
رأسلالها : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : 6) زنقة أبي زرعة، 

علارA 0، إقامة فلرضوفن، مكتب 
رقم 7، فلقنيطر0 

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر0، تم وضع فلقانون فألسا�سي 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  لشركة 

بشريك وفحد ذفت فملوفصفات فلتالية :

 BOCADILLOS SIMO : فلتسلية

.SARL AU

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وفحد.
أبي  زنقة   (6  : فالجتلاعي  فملقر 

فلرضوفن،  إقامة   ،A علار0  زرعة، 

مكتب رقم 7، فلقنيطر0.

موضوع فلشركة : 

.Tenant fast food snack
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رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 

122.222  رهم  مبلغ  في  فلشركة 

فجتلاعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

بقيلة 122  رهم للوفحد0.

فملد0 : 99 سنة.

فلتسييب : أسند إلى فلسيد بوعناني 

محلد.
فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت 
رقم 751ج6 بتاريخ )1  نا ر ))2).

144 P

M.S CORNER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وفحد
رأسلالها : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : كرفج 1 و) رقم 01)، 

تجزئة فالسلاعيلية، فلقنيطر0 

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر0، تم وضع فلقانون فألسا�سي 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  لشركة 

بشريك وفحد ذفت فملوفصفات فلتالية :

 M.S CORNER SARL : فلتسلية 

.AU

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وفحد.

و)   1 كرفج   : فالجتلاعي   فملقر 
فالسلاعيلية،  تجزئة   ،(01 رقم 

فلقنيطر0.

موضوع فلشركة : 

Tenant fast food snack ؛

تاجر.
رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 

122.222  رهم  مبلغ  في  فلشركة 

فجتلاعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

بقيلة 122  رهم للوفحد0.

فملد0 : 99 سنة.
فلتسييب : أسند إلى فلسيد فألماوي 

معتصم.
فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت 
رقم 759ج6 بتاريخ )1  نا ر ))2).
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FLIGHT CAR
 شركة محدو 0 فملسؤولية 

ذفت فلشريك فلوفحد
رأسلالها : 122.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : مكتب رقم 7، 
ج9 شارع موالي عبد فلعزيز، إقامة 

فليسر، فلقنيطر0
تفويت فلحصص

على إثر فلجلع فلعام فلغيب   : أوال 
فلعا ي فملنعقد بتاريخ 7  نا ر ))2)، 
لشركاء  فلعامة  فلجلعية  قررت 
شركة FLIGHT CAR شركة محدو 0 
فلوفحد  فلشريك  ذفت  فملسؤولية 
مقرها  122.222  رهم،  رأسلالها 
ج9 شارع   ،7 : مكتب رقم  فالجتلاعي 
فليسر،  إقامة  فلعزيز،  عبد  موالي 

فلقنيطر0، ما  لي :
فملوففقة على تفويت جل حصص:
بقيلة  ليلى  فلربفن�سي  فلسيد0 

1222 حصة إلى :
 1222 فلسيد فلجبيلي منيب  قبل 

حصة بقيلة 122  رهم للوفحد0.
فلربفن�سي  فلسيد0  فستقالة 
للشركة  كلسيب0  منصبها  من  ليلى 
وتنصيب فلسيد فلجبيلي منيب مسيب 

جد د للشركة.
 15  ،7  ،6 فلبند  من  كل  تعد ل 

و16 من فلقانون فألسا�سي.
فلقانوني  فإل دفع  تم   : ثانيا 
فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط  بكتابة 
بالقنيطر0 بتاريخ ج1  نا ر ))2) تحت 

رقم 89977.
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MI2T MAROC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وفحد
رأسلالها : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : زفوية شارع فالستقالل 
 ،«A وشارع فملر�سى، إقامة «البيبال

مكتب رقم 8، فلقنيطر0 
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطر0، تم وضع فلقانون فألسا�سي 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  لشركة 
بشريك وفحد ذفت فملوفصفات فلتالية :

 MI2T MAROC SARL : فلتسلية
.AU

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 
فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وفحد.

شارع  زفوية   : فالجتلاعي  فملقر 
إقامة  فملر�سى،  وشارع  فالستقالل 
«البيبال A»، مكتب رقم 8، فلقنيطر0.

موضوع فلشركة : 
لإلصالحات  ورشة  مستغل 

فلصناعية ؛
أو  فملختلفة  فألشغال  في  فملقاولة 

فلبناء ؛
فلتجار0 بصفة عامة.

رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 
122.222  رهم  مبلغ  في  فلشركة 
فجتلاعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
محرر0  للوفحد0،  122  رهم  بقيلة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

فلشركاء كالتالي :
 1222 فلحيطي  محسن  فلسيد 

حصة.
فملد0 : 99 سنة.

فلتسييب : أسند إلى فلسيد محسن 
فلحيطي.

فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  تم 
باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت 

رقم 827ج6 بتاريخ 17  نا ر ))2).
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 STE CIVILE IMMOBILIERE
LIMA

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
بلساهم وفحد

رأسلالها : 22.222)  رهم
فملقر فالجتلاعي : فلدفر فلبيضاء، كلم 

9، طريق فلرباط، عين فلسبع
فلسجل فلتجاري رقم 7))90ج
فلتعريف فلضريبي 61ج0979)
رقم فلتعريف فملوحد لللقاولة 

 221996271222259
فلعام  فلجلع  محضر  بلوجب 
5)  ونيو  بتاريخ  فالستثنائي فملنعقد 

218)، تقرر ما  لي :
فلرفع نقدف من فلرأسلال فالجتلاعي 
من 12.222  رهم إلى 22.222)  رهم.

كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

فلبيضاء بتاريخ ج1  نا ر ))2) تحت 

رقم ج))828.
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WECARS
SARL AU

تأسيس 
على إثر عقد جاص مؤرخ بتاريخ 

2) سبتلرب 1)2)، تم تأسيس شركة 

بالصبغات  محدو 0  مسؤولية  ذفت 

فلتالية :

.WECARS : فسم فلشركة

: هدف فلشركة باملغرب  فملوضوع 

أو بالخارج :

كرفء فلسيارفت بدون سائق.

إقامة  اقوت،   : فالجتلاعي  فملقر 

علار0 0، بلوك C، فلشقة )، بوزنيقة.

رأسلال فلشركة : 522.222  رهم 

مقسلةإلى 1222 حصة من فئة 122 

 رهم لكل وفحد0، حررت كلها باسم 

فلسيد شريف برشاش.

99 سنة من تاريخ إنشائها   : فملد0 

ما عدف في حالة تلد دها أو فسخها 

مسبقا.

فلتسييب : فلشركة مسيب0 من طرف 

فلسيد شريف برشاش.

فإل دفع  أنجز   : فلقانوني  فإل دفع 

فلقانوني باملحكلة فالبتدفئية بن سليلان 

في 10  نا ر ))2) تحت رقم فلسجل 

فلتجاري ججج7.
من أجل فملستخرج وفإلنجاز
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ADAMIR TRANS MAROC
SARL

فلتعد ل في فلقانون فألسا�سي
تفويت فلحصص

لشركة  فلوفحد  فلشريك  قرر 

ADAMIR TRANS SARL فلسيد ف ت 

 (2(1 )  يسلرب  بتاريخ  رحال   عبو 

ما  لي :



1723 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

 1222 بقيلة  حصة   52 تفويت 

طرف  من  فلوفحد0  للحصة   رهم 

فلسيد ف ت عبو رحال لفائد0 فلسيد0 

فلجنسية،  مغربية  بوزكري،  فبتهاج 

بعين   1990 8  نا ر  بتاريخ  مز ف 0 

وفلساكنة  يعقوب،  موالي  بوعلي 
زنقة  ج8  رقم  فلريصاني،  بإقامة 

طريق صفرو،   ( حي فلوفاء  كولونيا، 

فلوطنية  للبطاقة  وفلحاملة  فاس، 

صالحة   ،CD239432 للتعريف رقم 

إلى غا ة ج نوفلرب 1)2).

 ADAMIR شركة  رأسلال  في 

.TRANS MAROC

توزيع  فلتفويت  صبح  هذف  بعد 

فلحصص على فلشكل فلتالي :

بقيلة   52 تاسيد ف ت عبو رحال 

1222 للحصة فلوفحد0 ؛

52 بقيلة  فلسيد0 فبتهاج بوزكري 

1222 للحصة فلوفحد0.

فألسا�سي  فلقانون  تحيين  مع 

للشركة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بطنجة بتاريخ ج  نا ر ))2) 

تحت رقم 09571).
بلثابة مقتطف وبيان
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SIHA MUBARAKA
ARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 من 

شريك وفحد ش.ذ.م.م ش.و

ذفت فلرأسلال : 12.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : رقم 15 شارع 

فألبطال، فلشقة رقم 0، أكدفل، 

فلرباط 

بعد مدفولة فلجلع فلعام فالستثنائي 

تفكيك  قرر   (2(1 نوفلرب   15 ليوم 

فملسبق للشركة ووضعها على فلتصفية.

كلأمور0  فلعام  فلجلع  عين 

للتصفية فلسيد0 محاسن فملحاسنة 

بجليع  تلتعيها  مع  للشركة  كلسيب0 

عللية  إنهاء  قصد  فلصالحيات 
وفألصول  فملوفر   وتحقيق  فلتصفية 

فملوجو 0.

 ،15 رقم  في  فلتصفية  مقر  حد  

شارع فألبطال فلشقة رقم 0، أكدفل، 

فلرباط.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط 

بتاريخ  بالرباط  فلتجارية   باملحكلة 

18  نا ر ))2) تحت رقم 6ج0))1.
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C.A.F.C.G

Tél : 0537 78 11 71 Fax : 0537 88 12 86

SALA GEST
SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

بلقت�سى عقد عرفي مربم بتاريخ 

تم   (2(( 6  نا ر  فلبيضاء  بالدفر 

مسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس 

محدو 0 باملوفصفات فمتية :

 SALA GEST  : فلتجاري  فالسم 

.SARL

توفيب   : فالجتلاعي  فلهدف 

مستخدمين، مستخدمين مؤقتين.

ركرفكة،  شارع   : فالجتلاعي  فملقر 

 إقامة فلكرنيش فلثاني، رقم فلشقة 1، 

فلدفر فلبيضاء.

في  فلشركة  مد0  حد ت   : فملد0 

تسجيلها  تاريخ  من  فبتدفء  سنة   99

بالسجل فلتجاري.

رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 

فلشركة في 122.222  رهم موزع على 

1222 حصة من فئة 122  رهم.

من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي بلتم  يسلرب من 

نفس فلسنة.

تسييب  مهلة  أسندت   : فلتسييب 

فلشركة للسيد محلد بولعالم.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

بالدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 

فلبيضاء تحت رقم 828869 فلسجل 

بتاريخ   5(8865 رقم   فلتجاري 

18  نا ر ))2).
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C.A.F.C.G

Tél : 0537 78 11 71 Fax : 0537 88 12 86

HAN SERVICE
SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

بلقت�سى عقد عرفي مربم بتاريخ 
 (2(1 9)  يسلرب  فلبيضاء  بالدفر 
مسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس  تم 

محدو 0 باملوفصفات فمتية :
 HAN SERVICE : فالسم فلتجاري 

.SARL
توفيب   : فالجتلاعي  فلهدف 

مستخدمين، مستخدمين مؤقتين.
شارع فبن   117  : فملقر فالجتلاعي 
فلثاني،  فلطابق  فألزهر،  إقامة  منيب، 

رقم 18، فملعاريف، فلدفر فلبيضاء.
في  فلشركة  مد0  حد ت   : فملد0 
تسجيلها  تاريخ  من  فبتدفء  سنة   99

بالسجل فلتجاري.
رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 
فلشركة في 122.222  رهم موزع على 

1222 حصة من فئة 122  رهم.
من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 
فاتح  نا ر وتنتهي بلتم  يسلرب من 

نفس فلسنة.
تسييب  مهلة  أسندت   : فلتسييب 

فلشركة للسيد محلد بولعالم.
فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
بالدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 
فلبيضاء تحت رقم 6)8288 فلسجل 
بتاريخ  ج877)5  رقم   فلتجاري 

18  نا ر ))2). 
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C.A.F.C.G

Tél : 0537 78 11 71 Fax : 0537 88 12 86

SERGEST
SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

بلقت�سى عقد عرفي مربم بتاريخ 
تم   (2(( 6  نا ر  فلبيضاء  بالدفر 
مسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس 

محدو 0 باملوفصفات فمتية :

 SERGEST  : فلتجاري  فالسم 
.SARL

توفيب   : فالجتلاعي  فلهدف 
مستخدمين، مستخدمين مؤقتين.

شارع فبن   117  : فملقر فالجتلاعي 
فلثاني،  فلطابق  فألزهر،  إقامة  منيب، 

رقم 18، فملعاريف، فلدفر فلبيضاء.
في  فلشركة  مد0  حد ت   : فملد0 
تسجيلها  تاريخ  من  فبتدفء  سنة   99

بالسجل فلتجاري.
رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 
فلشركة في 122.222  رهم موزع على 

1222 حصة من فئة 122  رهم.
من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 
فاتح  نا ر وتنتهي بلتم  يسلرب من 

نفس فلسنة.
تسييب  مهلة  أسندت   : فلتسييب 

فلشركة للسيد محلد بولعالم.
فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
بالدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 
فلبيضاء تحت رقم 7)8288 فلسجل 
بتاريخ   5(8771 رقم   فلتجاري 

18  نا ر ))2).
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C.A.F.C.G
Tél : 0537 78 11 71 Fax : 0537 88 12 86

ACIL PARC
SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

بلقت�سى عقد عرفي مربم بتاريخ 
 (2(1 2ج  يسلرب  فلبيضاء  بالدفر 
مسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس  تم 

محدو 0 باملوفصفات فمتية :
 ACIL PARC  : فلتجاري  فالسم 

.SARL
توفيب   : فالجتلاعي  فلهدف 

مستخدمين، مستخدمين مؤقتين.
ركرفكة،  شارع   : فالجتلاعي  فملقر 
 إقامة فلكرنيش فلثاني، رقم فلشقة 1، 

فلدفر فلبيضاء.
في  فلشركة  مد0  حد ت   : فملد0 
تسجيلها  تاريخ  من  فبتدفء  سنة   99

بالسجل فلتجاري.
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رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 

فلشركة في 122.222  رهم موزع على 

1222 حصة من فئة 122  رهم.

من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي بلتم  يسلرب من 

نفس فلسنة.

تسييب  مهلة  أسندت   : فلتسييب 

فلشركة للسيد محلد بولعالم.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

بالدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 

فلبيضاء تحت رقم 828868 فلسجل 

بتاريخ   5(8867 رقم   فلتجاري 

18  نا ر ))2).
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LAILA METAL
 شركة محدو 0 فملسؤولية 

ذفت فلشريك فلوفحد
رأسلالها 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : 151 مستو ع ) 

تجزئة عين فلحيا0 ) فلصخيبفت

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ ج  نا ر 

))2) قد تم تأسيس شركة محدو 0 

فملسؤولية.

.LAILA METAL   : فلتسلية

فلصفة فلقانونية : شركة محدو 0 

فملسؤولية ذفت فلشريك فلوفحد.

مقاول فلبناء   : فلهدف فالجتلاعي 

فملعدني.
رأسلال فلشركة : 122222  رهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسلة 

122  رهم للحصة فلوفحد0 موزعة 

بين فلشركاء.

 1222 فوزي  سعيد  ف ت  فلسيد 

حصة.

تاريخ  من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب من كل سنة ماعدف  فلسنة 

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل في 

فلسجل فلتجاري إلى 1ج   يسلرب.

فملقر فالجتلاعي : 151 مستو ع ) 

تجزئة عين فلحيا0 ) فلصخيبفت. 

فلتسييب : فلسيد ف ت سعيد فوزي، 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.EE076278 رقم

باملحكلة  فلقانوني  فلوضع  تم 

فالبتدفئية بتلار0 بتاريخ 12  نا ر ))2) 
تحت رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

عد 5261ج1.

قصد فلنشر
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HANAA VISION AIN ATIQ
شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها : 15.222  رهم
 فملقر فالجتلاعي : فملحل فلتجاري 

رقم 28) تجزئة فلسعا 0، عين 

عتيق تلار0

فملساهلين  ملدفوالت  طبقا 

فملجتلعين بالجلع فلعام فلغيب فلعا ي 

بتاريخ )1 أكتوبر1)2) :

بيع  على  فملصا قة  تقرر  قد 

بعقد  فملنجز0  فلحصص فالجتلاعية 

لعشر0  11فكتوبر1)2)  عرفي بتاريخ 

122  رهم للوفحد0  حصص بقيلة 

من ملكية فلسيد0 مريم فباس لفائد0 

فلسيد0 هناء فمرفبط.

 26 )فلشركاء)،   21 فلبنو  

من  )رأسلال)  و27   )فلحصص) 

فلقانون فألسا�سي قد تغييب باملناسبة 

وأصبح فلتقسيم كامتي :

15.222  رهم أي  فمرفبط   هناء 

152 حصة.

شركة  من  فلشركة  صفة  تغييب 

محدو 0 فملسؤولية إلى شركة محدو 0 

فملسؤولية ذفت فلشريك     فلوحيد.

فمرفبط  هناء  فلسيد0  تعيين 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 

محدو 0   غيب  ملد0   JH(02ج( رقم 

كلسيب0 للشركة.     

تـم فلوضع فلقانوني بكتابة فلضبط 

لدى فملحكلة فالبتدفئية بتلار0 بتاريخ 

17  نا ر ))2) تحت رقم 15)7 .
قصد فلنشر
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 BATIMENT ET TRAVAUX
SECONDAIRES

 SARL AU
تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية 

بشريك وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  I
تلت   ،(2(( 18  نا ر  بالرباط  وم 
لشركة  فلتأسي�سي  فلقانون  صياغة 
محدو 0 فملسؤولية بشريك وحيد، لها 

فلخصائص فلتالية :
 BATIMENT ET»  : فلتسلية 

.«TRAVAUX SECONDAIRES
مختلفة،  وأعلال  بناء  فلهدف: 

أعلال فلطالء.
فبن  شارع      59  : فملقر فالجتلاعي 

سينا  شقة رقم 11 فكدفل فلرباط.
تاريخ  من  إبتدفء  سنة   99  : فملد0 

تأسيس فلشركة.
: حد  رأسلال فلشركة  فلرأسلال 

في مبلغ 122.222  رهم.
فإل فر0 : عهد تسييب فلشركة فلسيد 

بدر فلد ن فالجضر.
من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

غا ة 1ج  يسلرب.
تم فإل دفع فلقانوني وتسجيل   -  II
فلشركة بالسجل فلتجاري لللحكلة 
18  نا ر  بتاريخ  بالرباط،  فلتجارية 

))2)، تحت رقم 1017)1.
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STE BEST COS
بلقت�سى قرفر فلجلع فلعام فلغيب 
فلعا ي فملنعقد  وم 1)  يسلرب 1)2) 
لشركة BEST COS مقرها فالجتلاعي 
محل تجاري تجزئة فلحد قة فلقطعة 

رقم ZC 70 طريق مكناس فاس.
: إضافة   تغييب غرض فلشركة   -  1
نقل  وحذف  فملختلفة  فلتجار0 

فلبضائع.   
للسيد:  وفإلمضاء  فلتسييب   -  (

جالل عبد فلقا ر.
لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم   - ج 
رقم  تحت  بفاس  فلتجارية  فملحكلة 
170 بتاريخ ج1  نا ر ))2) تحت رقم 

فلسجل فلتجاري 1ج657.
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YTDN 
تأسيس شركة

فلعام  فلجلع  عقد  بلقت�سى 

فلتأسي�سي فملنعقد بتاريخ ج  نا ر ))2) 

تم  تأسيس شركة    YTDN باملوفصفات 

فلتالية  :

.STE YTDN : فلتسلية

فلطابق   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فلجوفهر  تجزئة   (2 رقم  فألول، 

بنسو 0، فاس.

 122.222 فلشركة  رأسلال  مبلغ 

1222 حصة بقيلة   رهم مكون من 

122  رهم للحصة فلوفحد0.

522 حصة للسيد بنعو 0  اسين 

حي  ج  بلوك   0 زنقة   6 ب  فلساكن 

سيدي بوظهر فملرجة فاس ؛

و522 حصة للسيد0 بحاج أحالم 

جنان  تجزئة   1(9 برقم  فلساكنة 

فلزهر وف  فاس فاس.

غرض فلشركة : 

فألشغال فملختلفة أو فلبناء ؛

فالستيبف  و فلتصد ر.

بنعو 0  اسين  فلسيد    : فلتسييب 

وفلسيد0 بحاج أحالم.

فجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

من  فبتدفءف  سنة   :  99 فلشركة  

تقييدها بالسجل فلتجاري.

كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ضبط فملحكلة فلتجارية بفاس بتاريخ 

185  وتم  ))2) تحت رقم  10  نا ر 

فلتجاري  بالسجل  فلشركة  تسجيل 

تحت رقم ج7285.
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 STE MONDIAL FRAICHE

FRUITS
SARL

تأسيس
في  فملؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

5  نا ر ))2) تم تأسيس شركة : 

  MONDIAL FRAICHE FRUITS

.SARL
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فلهدف :  

فلتصد ر وفالستيبف  ؛

تـــعليب، بيع وشرفء فملوف   فلفالحية.

سيدي  مركز   : فلتجاري  فلعنوفن 

شتوكة  علالة  تزنيت  طريق   بيبي 

ف ت بها.
رأسلالها :  122.222  رهم موزعة 

إلى1222 حصة قيلة كل حصة 122 

 رهم فكتتبت على فلشكل فمتي :

فلسيد ف ريس مرحبان 52)  حصة ؛

 (52 فلربع  ف ت  حكيم  فلسيد 

حصة ؛

فلسيد مبارك مرحبان 52) حصة ؛

فلسيد لحسن تغلى  52) حصة.

تم تعيين فلسيد ف ريس مرحبان  

كلسيب للشركة ملد0 غيب محدو 0. 

ف ريس  فلسيد  توقيع  فعتلا   تم 

وفلوثائق  فلعقو   جليع  في  مرحبان 

فإل فرية وفلبنكية.

99 سنة  : مد0 علر فلشركة  فملد0 

من تاريخ تأسيسها فلنهائي.

رقم  فإل ضاحي  فلتجاري  فلسجل 

ج518).

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فإلبتدفئية بإنزكان بتاريخ 17  نا ر ))2) 

تحت رقم ))2)/79.
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 STE TRANSRORT TRAVAUX

DIVERS INGENIERIE
بلقت�سى قرفر فلجلع فلعام فلغيب 

 (2(( 7  نا ر  فملنعقد  وم  فلعا ي 

 TRANSRORT TRAVAUX لشركة 

مقرها   DIVERS INGENIERIE

 06 فلطابق فألر�سي رقم   : فالجتلاعي 

تجزئة شلس 0 بنسو 0  فاس.

من  حصة   522 تفويت   -  1

فلسيد فلفياللي عبد فالله إلى فلسيد 

أصبح  فلذي  فلفتاح  عبد  ماشبعت 

 لتلك 1222 حصة قدرها 122.222 

 رهم.     

 : للسيد  وفإلمضاء  فلتسييب   -  (

ماشبعت عبد فلفتاح.

لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم   - ج 
رقم  تحت  بفاس  فلتجارية  فملحكلة 
ج17 بتاريخ ج1  نا ر ))2) تحت رقم 

فلسجل فلتجاري 51955.
162 P

AUTO ECOLE BELFAKIR 2
رأسلالها : 122.222  رهم

ومقرها فالجتلاعي : فلكائن ب فلطريق 
فلوطنية 0)2ج مجلوعة بلفاقيب 

فملجاطية، فلعلار0 0، فلطابق فلسفلي 
رقم 79، مد ونة، فلدفر فلبيضاء

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
بالدفر  فملنعقد   (2(1 سبتلرب  فاتح 

فلبيضاء تقرر ما  لي :
حل مسبق للشركة.

بلفاقيب،  عائشة  فلسيد0  تعيين 
فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 
عن  كلسؤولة   BH60(65 رقم 
تصفية  ومكان  فلشركة  تصفية 
فلشركة هو مقرها فالجتلاعي فلكائن 
ب فلطريق فلوطنية 0)2ج، مجلوعة 
بلفاقيب، فملجاطية فلعلار0 0، فلطابق 
فلسفلي، رقم 79 مد ونة، فلدفر فلبيضاء.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ فاتح  فلتجارية بالدفر فلبيضاء 

 نا ر ))2) تحت رقم 505)82.
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FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMMEUBLE 162, APPT N°10 AVENUE

MOHAMED DIOURI, KENITRA
GSM : 26 66 26 (9 5ج
Tél : 0537 36 21 76

STE AD4B CONSULTING
SARL

رأس فملال : 122.222  رهم
فملقر فالجتلاعي : زفوية زنقة منصور 
فلذهبي وأبو تلام، فلشقة رقم )1، 

فلقنيطر0
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 (2(( )1  نا ر  بتاريخ  بالقنيطر0 
تم وضع فلقانون فألسا�سي لتأسيس 
ذفت  فملسؤولية  محدو 0  شركة 

فلخصائص فلتالية :

فلتسلية : شركة ف 0ب كونسلتان.
فلشكل فلقانوني : شركة محدو 0 

فملسؤولية.
زنقة  زفوية   : فالجتلاعي  فملقر 
فلشقة  تلام،  وأبو  فلذهبي  منصور 

رقم )1، فلقنيطر0.
فلهدف فالجتلاعي : تهدف فلشركة 
فلقيام باألعلال فلتالية  فجل فملغرب 

وجارجه :
فالستشارفت فإل فرية وفلتسييب ؛
مقاول فألشغال فملختلفة أو فلبناء ؛

فلتسويق وفلتصد ر ؛
فلعلليات  جليع  عامة  وبصفة 
وفملالية  وفلصناعية  فلتجارية 
لها  فلتي  فلعقارية  وغيب  وفلعقارية 
فلتي  مباشر0  غيب  أو  مباشر  عالقة 
من شأنها أن تؤ ي إلى تنلية أفضل 

لغرض فلشركة.
تسييب فلشركة : أسند إلى فلسيد0 

فجلا لي زوبيد0 ملد0 غيب محدو 0.
مد0 فلشركة : 99 سنة فبتدفء من 

تاريخ نها ة تأسيسها.
رأس فملال : حد  في مبلغ 122.222 
 رهم مقسلة إلى 1222 حصة بقيلة 
122  رهم للحصة فلوفحد0 لقد تم 

فكتتابها وتوزيعها كالتالي :
 522 زوبيد0  فجلا لي  فلسيد0 

حصة ؛
فلدغيلر  فلحسني  فلسيد0 

لالأسلاء 522 حصة.
فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
باملحكلة  فلضبط  بكتابة  فلقانوني 
فالبتدفئية بالقنيطر0 وقيدت بالسجل 
بتاريخ  819ج6  رقم  تحت   فلتجاري 

18  نا ر ))2).
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BIWATER MAROC
ش.غ.م

 8) شارع كالسيا، سكتور 19، 
حي فلرياض، فلرباط

فستقالة رئيس مجلس فإل فر0
وتعيين رئيس جد د لللجلس

فلعام  فلجلع  ملحضر  تبعا   -  1
بالرباط  وم  فملؤرخ   لللدفوالت 
مجلس  قرر   ،(2(1 أغسطس   5

فإل فر0 ما  لي :

جا ل  فلسيد  فستقالة  قبول 
جاكسون من مهامه كرئيس ملجلس 

فإل فر0.
تعيين فلسيد جونز جون جاستن 
جلفا  فإل فر0  ملجلس  ورئيسا  مد رف 
للسيد جيل جاكسون على أن  ؤكد 
ملساهمي  فلقا م  فلعام  فالجتلاع 

فلشركة هذف فلتعيين.
فجتلاع  محضر  على  بناءف   -  (
9 سبتلرب  فلجلعية فلعلومية بتاريخ 
1)2) بالرباط قرر فملساهلون بشكل 
جاص فملوففقة على تعيين من قبل 
جون  جونز  فلسيد  فإل فر0  مجلس 
جاستن مد رف بدال من فلسيد جا ل 

جاكسون فلذي فستقال.
لدى  تم   : فلقانوني  فإل دفع   - ج 
بالرباط  وم  فلتجارية   فملحكلة 
11 نوفلرب 1)2) تحت رقم 119256.
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FIRMAG
29AV EL ALAOUYNE N1 RABAT

STE OASIS ESPOIR
SARL

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
تحد د  تم   (2(1 سبتلرب   8 بتاريخ 
نظام شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

تتليز بالخصائص فلتالية :
إسبوفر»  «وفزيس     : فلتسلية 

ش.ذ.م.م.
ذفت  شركة   : فلقانونية  فلصفة 

مسؤولية محدو 0.
فلهدف فالجتلاعي : 

فلعالجية  فلسياحة  في  فلتوسط 
وتقد م  جدمة رعا ة ومتابعة نوعية 
لللر�سى وفق فملعا يب فلعاملية فملتبعة 

في مجال فلسياحة فلعالجية ؛
فألطباء  أفضل  مع  فلتعاون 
فملعا يب  سيتوفون  فلذ ن  فلخاصين 

فلدولية لنظافة فملستشفيات ؛
بين  فلتوفيق  إلى  فلشركة  تهدف 
فألشخاص فلذي  رغبون في فلسفر إلى 
بلد غيب بلدهم و علهم ومساعدتهم 
طبي  عللية جرفحية أو إجرفء  إلجرفء 

آجر ؛
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تسهيل فإلجرفءفت مع فملؤسسات 

يشكل  أن  حيث  لكن  فلصحية، 

فلحاجز فللغوي وفلثقافي عائقا ؛

فلتعاون مع فلفنا ق ذفت فلجو 0 

أو  فلعيا فت  من  بالقرب  فلعالية 

فملستشفيات فملختلفة ؛

وبشكل عام فلقيام بجليع فلعلليات 

في  تدجل  فلتي  فلضرورية  وفإلجرفءفت 

تحقيق فلهدف فملذكور أعاله.

فملد0 : 99 سنة.

122222  رهم   : فلرأسلال 

122  رهم  سهم   1222 إلى  مقسلة 

على  موزعة  وهي  فلوفحد  للسهم 

فملساهلين كلا  لي :

حصة   522 حسن  بناني  فلسيد 

فجتلاعية ؛

 522 نزهة  فلشيخ  بن  فلسيد0 

حصة فجتلاعية.

 فملقر فالجتلاعي : علار0 2ج، شقة 8، 

موالي أحلد لوكيلي، حسان، فلرباط. 

بن  فلسيد0  تعيين  تم   : فلتسييب 

فلشيخ نزهة كلسيب0 بالشركة وذلك 

ملد0 غيب محد 0.

 : فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  رقم 

.157161

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 

 فلتجارية بالرباط بتاريخ 5  نا ر ))2) 

تحت رقم )5ج1)1.
بلثابة مقتطف وبيان

فيبماك
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GETOP
ش.م.م ش.و

 FB17 رقم )ج، فلطابق فلثالث مبنى

تجزئة فملسيب0 بوليفار  رياض، 

فملحلد ة

تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية 
ذفت فلشريك فلوفحد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

تـأسيس  تم   (2(( 0  نا ر  بتاريخ 

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوفحد جصائصها كالتالي :

شركة   GETOP  : تسلية فلشركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوفحد.

فلهدف فالجتلاعي :

إجرفء جليع فلدرفسات أو فلعلليات، 

وفلوثائق  فلخطط  جليع  ووضع 

فملتعلقة بالجيو يسيا، ورسم فلخرفئط 

فلطبوغرففية ؛

إجرفء  فلظروف،  نفس  ظل  في 

وفألعلال  فلطبوغرففية  فلدرفسات 

فملتعلقة بعلليات فملسح وفلتشجيب، 

فألرف�سي،  وتطوير  فألرف�سي،  وتوحيد 

وفلبناء وفألشغال فلعامة.
فملقر فالجتلاعي : رقم )ج، فلطابق 

فملسيب0  تجزئة   FB17 مبنى  فلثالث 

بوليفار  رياض، فملحلد ة.

فملد0 : 99 سنة.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة 

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل إلى 

1ج  يسلرب ))2).
رأسلال فلشركة : رأسلال فلشركة 

52.222  رهم مقسلة إلى 522 حصة 

122  رهم للحصة فلوفحد0  من فئة 

فلشريك  طرف  من  كلها  محرر0 

فلوفحد فلسيد ميب أسامة.

فلتسييب : فلشركة مسيب0 من طرف 

فلسيد ميب أسامة ملد0 غيب محدو 0.

فلخالص  فلربح  من   %5 تقتطع 

لتكوين فالحتياط فلقانوني ما فم هذف 

فألجيب أقل من عشر فلرأسلال  قسم 

فلباقي على فلحصص بعد إزفلة فلقيم 

فملنقولة من جد د أو فملخصصة ألي 

فحتياطي على حسب قرفر فلشركاء.     

تـم تسجيل فلشركة لدى فملحكلة 

فالبتدفئية باملحلد ة بتاريخ 18  نا ر 
فلتجاري  فلسجل  رقم  تحت   (2((

.(9607
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UNION LASER SCP
رفع رأسلال فلشركة

فنعقد   (2(1 10  يسلرب  بتاريخ 

لشركة فلعا ي  فلغيب  فلعام  فلجلع 

مدنية  شركة   UNION LASER  

122.222  رهلا،  رأسلالها  مهنية، 

فبن  شارع   ،(6 فالجتلاعي  مقرها 

حيث تلت  أكدفل فلرباط،  جلدون، 

فملصا قة على ما  لي :

من  فلشركة  رأسلال  رفع   -  1

122.222  رهم إلى 6.215.022  رهم.

فلد ون  من  222.ج0.75  بإ ماج 

فملستحقة لفائد0 فلشركاء.

بلساهلة عينية متلثلة في معدفت 

 LASER EXCIMER TENEO تقنية 

بقيلة 022.)1.16  رهم.

شركة  فملور   شرفء   ن   -  (

طرف  من   ZENITH PHARMA

 CLINIQUE DE LA VISION شركة 

.DE RABAT

من فلنظام  ج1  تعد ل فلبند   - ج 

فألسا�سي بتلد د صالحيات فملسيب ن 

اللتزفمات فلبنكية.

0 - إعا 0 صياغة فلنظام فألسا�سي 

للشركة وفملوففقة عليه.
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SKAD ASSOCIES

ش.م.م بشريك وفحد

فلرأسلال فالجتلاعي : 2.222)  رهم

فملقر فالجتلاعي : شارع فملقاومة، 

 زنقة لندن، علار0 كرينسون،

 رقم 91، فملحيط، فلرباط

بتاريخ  فملؤرخ  فلقرفر   بلقت�سى 

فلشريك  قرر   (2(1 سبتلرب  ج1 

 SKAD ASSOCIES لشركة  فلوفحد 

ش.م.م بشريك وفحد ما  لي :

 SKAD شركة  تصفية  نها ة 

ASSOCIE ش.م.م بشريك وفحد فتباعا 

لللسطر0 فلقانونية فلجاري بها فلعلل.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 

2ج  يسلرب  فلتجارية بالرباط بتاريخ 

1)2) تحت رقم 1266)1.
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DISTRIDERM 
ش.م.م

فلرأسلال فالجتلاعي : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : 0 زنقة وف  زيز، 

فلطابق فلثالث، شقة 7، أكدفل، 

فلرباط

بتاريخ  فملؤرخ  فلقرفر   بلقت�سى 

5) أكتوبر 1)2) تقرر ما  لي :

فلسيد0  فلشركة  فستقالة مسيب0 

كليليا عبو.

وحيد0  مسيب0  تسلية  تأكيد 

فلشارف،  حنان  فلسيد0  للشركة 

مغربية فلجنسية، فلقاطنة بعلار0 أ، 

حي يعقوب  شارع فلكفاح،   ،09 رقم 

للبطاقة  فلحاملة  فلرباط،  فملنصور، 

.Z(70(7( رقم

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 

7)  يسلرب  فلتجارية بالرباط بتاريخ 

1)2) تحت رقم ج282)1.
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TEMOS
ش.م.م

فلرأسلال فالجتلاعي : 122.222 

 رهم

 IV، فملقر فالجتلاعي : علار0 باليلا

85) شقة رقم )0، فلطابق فلرفبع، 

شارع محلد فلخامس، فلرباط

بتاريخ  فملؤرخ  فلقرفر   بلقت�سى 

فلشركة  قرر شركاء   (217 2)  ونيو 

TEMOS ش.م.م ما  لي :

 TEMOS شركة  تصفية   -  1

فلقانونية  لللسطر0  فتباعا  ش.م.م 

 : فلسيد  فلعلل وتسلية  بها   فلجاري 

للشركة  كلصفي  فليز دي  عثلان 

: علار0  وتم تحد د مقر فلتصفية ب 

باليلا IV، 285 شقة رقم )0، فلطابق 

فلرفبع، شارع محلد فلخامس، فلرباط.

لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم   -  (

بتاريخ  بالرباط  فلتجارية   فملحكلة 

)1 أكتوبر 217) تحت رقم 028ج9.

171 P



1727 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

PRESTIGE PATISSERIE
ش.م.م

فلرأسلال فالجتلاعي : 12.222  رهم
فملقر فالجتلاعي : 78ج حي فلنهضة 1 

إضافي، فلرباط
بتاريخ  فملؤرخ  فلقرفر   بلقت�سى 
1)2) قرر شركاء شركة  16 سبتلرب 
ش.م.م   PRESTIGE PATISSERIE 

ما  لي :
 PRESTIGE شركة  تصفية   -  1
PATISSERIE ش.م.م فتباعا لللسطر0 
فلقانونية فلجاري بها فلعلل وتسلية 
كلصفية  لخيشين  زليخة   : فلسيد0 
 للشركة وتم تحد د مقر فلتصفية ب : 

78ج حي فلنهضة 1 إضافي، فلرباط.
لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم   -  (
بتاريخ  بالرباط  فلتجارية   فملحكلة 
2ج  يسلرب 1)2) تحت رقم 1260)1.
172 P

DYNAMIC AUTO
SARL

حرر  وم  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم عقد جلع عام   ،(2(( 12  نا ر 
 DYNAMIC AUTO فستثنائي لشركة
محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 
بالرباط  فلتجاري  بالسجل  ومسجلة 

تحت رقم ج))07 وتقرر ما  لي :
في  فلنهائي  فلتخفيض  تحقيق 
من  فلرأسلال  بخفض  فلرأسلال 
مبلغ  إلى  11.222.222  رهم  مبلغ 

122.222  رهم.
من   7 للفصل  موفزي  تعد ل 

فلقانون فألسا�سي للشركة.
قد تم فإل دفع فلقانوني في فملحكلة 
فلتجارية بالرباط بتاريخ 18  نا ر ))2) 

تحت رقم 2)10)1.
بلثابة مقتطف وبيان
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SOCIETE SWEET NAIT
SARL

محضر فلجلع فلعام فالستثنائي 
بتاريخ 5) نوفلرب 1)2)

فالستثنائي  فلعام  للجلع  تبعا 
ش.ذ.م.م   SWEET NAIT لشركة 
 (2(1 نوفلرب   (5 بتاريخ  بفاس 

أفرزت فلقرفرفت فلتالية :

فلسجل  من  فلنهائي  فلتشطيب 

 SWEET NAIT لشركة  فلتجاري 

ش.ذ.م.م ؛

فإلغالق فلنهائي لعلليات فلتصفية 

وفلتشطيب للشركة.

كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بفاس  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

تحت رقم ))2/2)) بتاريخ 17  نا ر 

.(2((
مد ر فلشركة

فلسيد0 سومية نيت علي

174 P

AIT BUREAUTIQUE
SARL

فملؤرخ  فالستثنائي  لللحضر  تبعا 

 AIT لشركة   (2(1 سبتلرب   (9 في 

BUREAUTIQUE SARL، فلكائن فلدر 
سال  ج7)  زنقة وركزيز رقم  فلحلرفء 

تقرر ما  لي :

قفل فلتصفية نهائيا طبقا لللا 0 

1ج من فلقانون فالسا�سي للشركة.

فإلبتدفئية  باملحكلة  فإل دفع  تم 

بتاريخ 5ج81ج،  رقم  تحت   بسال 

)1  نا ر ))2) .
175 P

FORBEST TRADING
 SOCIETE À RESPONSABILITE

«LIMITÉE «SARL

 AU CAPITAL DE 100.000

 DHS DIVISÉ EN 1222 PARTS

 SOCIALES DE 100 DHS

CHACUNE

 SIÈGE SOCIAL : HAY CHEIKH

 LAMFADEL AVENUE YOUSSEF

BEN TACHFINE N° 28 SALE

 NUMÉRO ICE :

22(962087222289

تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية
 15 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

قد تم تأسيس  سال،   (2(1  يسلرب 

وفلتي  فملسؤولية  محدو 0  شركة 

تحلل فلخصائص فلتالية :

FORBEST TRADING : فلتسلية
وبيع  شرفء   : فالجتلاعي  فلهدف 
جليع معدفت ولوفزم  صناعة فالشهار 

وفلد كور ؛
صناعة فالشهار ؛

فالشهارية  فللوحات  صناعة 
وفلطباعة ؛

وفملعدفت  فأل وفت  وصيانة  بيع 
فلكهربائية وفاللكتبونية ؛

فلتطوير فملعلوماتي.
رأسلال فلشركة : 122.222  رهم  
 122 1222 حصة بثلن  مقسم على 

 رهم للحصة فلوفحد0.
من  إبتدفءف  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس فلنهائي.
فلشيخ  حي   : فالجتلاعي  فملقر 
تاشفين  بن  شارع  وسف  فملفضل 

رقم 8) سال.
فلتسييب : عين كل من :

فلسيد صدفم محلد علي محلد، 
لبطاقة  فلحامل  جنسية  لنية، 
مسيب   A049357U رقم  فلتسجيل 

للشركة ملد0 غيب محدو 0.
وفلسيد مازن  حي فحلد محرقي، 
لبطاقة  فلحامل  جنسية  لنية، 
مسيب   A049357C رقم  فلتسجيل 

للشركة ملد0 غيب محدو 0.
فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
باملحكلة  فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

فالبتدفئية بسال تحت رقم 10ج1.
 : فلتجاري  فلسجل  في  فالندرفج 
سجلت فلشركة في فلسجل فلتجاري 
رقم  تحت  فالبتدفئية سال  باملحكلة 

7))5ج بتاريخ 2ج  يسلرب 1)2).
176 P

CLINIQUE AL BOUSTANE
فستقالة وتعيين فملد ر

تحد ث فلنظام فألسا�سي
فلعا ي  فلغيب  فلعام  فلجلع  بقرفر 
لشركة   (2(1 أبريل  ج)  بتاريخ 
 CLINIQUE AL BOUSTANE SARL
فملسجلة بالسجل فلتجاري تحت رقم 
على  فلعام  فلجلع  وففق   ،02.027 

ما  لي :

فستقالة فلدكتور محلد فا ق من 
منصب فملد ر وتسريحه فلعام ونهائي 

إل فرته فلسابقة ؛
فلدكتور  فلجد د  فملد ر  تعيين 
محلد فا ق فلحامل لبطاقة فلتعريف 
فلوطني رقم A(27021 ملد0 ثالث )ج) 

سنوفت.
تحد ث فلنظام فألسا�سي.

بسجل    فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالرباط  فلتجارية  فملحكلة 
تحت  (2(1 فاتح  ونيو   بتاريخ 

رقم 56)1)1.
177 P

TWBUREAU
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي،  عقد   بلقت�سى 
فلقانون  وضع  تم   ،(2(( 5  نا ر 
مسؤولية  ذفت  للشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  وذفت  محدو 0 

وذلك فملعطيات فلتالية :
 TWBUREAU شركة   : فلتسلية 

.SARL AU
غرض فلشركة  فجل فملغرب :

وأجهز0  فملكاتب  أ وفت  بيع 
فملعلوميات ؛

فستيبف  وتصد ر.
أنوفل،  فلتجاري  فملركب   : فملقر 

محل رقم 11، تلار0 فملركز، تلار0.
ب  فلشركة  مد0  حد ت   : فملد0 
99 سنة فبتدفء من تاريخ تسجيلها في 

فلسجل فلتجاري.
بلبلغ  حد    : فلشركة  رأسلال 
)122.222)  رهم،  ألف  رهم  مائة 
 122 ب  حصة   1222 إلى  مقسلة 
محرر0  مكتتبة،  للوفحد0،   رهم 

وموزعة كالتالي :
 1222 تينلاللي  و يع  فلسيد0 

حصة.
فملجلوع : 1222 حصة.

فلتسييب : تسييب وحيد للشركة من 
فلحامل  تينلاللي  و يع  فلسيد  طرف 
 AD1222ج(  : للبطاقة فلوطنية رقم 

ملد0 غيب محدو 0.
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فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

باملحكلة  فلشركة  لنظام  فلقانوني 

بتاريخ وذلك  بتلار0   فإلبتدفئية 

ج))7  رقم  تحت   (2(( 18  نا ر 
فلتجاري  بالسجل  فلشركة  سجلت 

تحت رقم 1ج51ج1.
مقتطف قصد فإلشهار
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DOMAINE DU BON LAIT
SARL AU

فلجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ فملنعقد  فالستثنائي   فلعام 

)) نوفلرب 1)2) :

تلت فملصا قة على تقرير فملصفي، 

للتصفية  فلنهائي  فلرصيد  أن  فضال 

ف جابي بلبلغ 96.052.22  رهم.

فلرصيد  توزيع  فلعام  فلجلع  قرر 

بتخصيص  وذلك  فال جابي  فلنهائي 

مبلغ 96.05  رهم لكل سهم ؛

فلنهائي  فلحل  فلعام  فلجلع  قرر 

من  فملصفي  ذمة  إبرفء  مع  للشركة 

إ فرته وإعفائه من وال ته ؛

جليع  فلعام  فلجلع   لنح 

فملستخرج  لحامل أصل  فلصالحيات 

فستكلال  لغرض  منه  نسخة  أو 

فإلجرفءفت فلقانونية.

وضع فملحضر باملحكلة فلتجارية 

تحت  (2(1 9)  يسلرب   بتاريخ 
.D1(2972 رقم
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موند ال كونطا

ش.م.م

8 زنقة ضا ة إفرفح شقة ) أكدفل فلرباط

فلهاتف : 7.87).7.68ج25

SARAMO
SARL

تعد ل
فلعام  فلجلع  بلقت�سى 

فملؤرخ  وم   فالستثنائي 

ذفت  لشركة   (2(1 أكتوبر  ج1 

وفحد  بشريك  محدو 0  مسؤولية 

SARAMO، تم فالتفاق على ما  لي :

فلحصص  بيع  فقرفر 
بشرى  فلسيد0   : فالجتلاعية 

فالغضف  محلد  فلسيد  فلعبا ي، 

 MORCHADI وشركة  غوتي 

 BLANC INVESTISSEMENTS

باعوف   IMMOBILIER SARL

حصصهم للسيد توفيق فلسفياني.

للشركة  فلقانوني  فلشكل  تغييب 

شركة  فصبحت   SARAMO SARL

بشريك  محدو 0  مسؤولية  ذفت 

وفحد ؛

تلد د فلهدف فألسا�سي للشركة ؛
8 زنقة  تحويل فملقر فالجتلاعي إلى 

ضا ة إفرفح شقة ) أكدفل فلرباط ؛

مسيب  وتعيين  فملسيب ن  فستقالة 

فلسيد  فستقالة   : وجاصياته  جد د 

منى  وفلسيد0  مرشدي  فلها ي  عبد 

وتعيين  للشركة  كلسيبفن  جرماش 

فملسيب  فلسفياني  توفيق  فلسيد 

غيب  ملد0  وذلك  للشركة  فلوحيد 

فلبنكية  فلوثائق  تل�سى  محدو 0، 

فملسيب  طرف  من  وغيبها  وفإل فرية 

فلوحيد فلسيد توفيق فلسفياني ؛

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة.

فإل دفع  تم    : فلقانوني  فإل دفع 

باملحكلة  فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

 (2(( 6  نا ر  فلتجارية بالرباط  وم 

تحت رقم 78)1)1.
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LAMHAOURI IMMOBILIER
SARL

فلرأسلال : 122.222  رهم

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

بلقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
تم وضع فلقانون   ،(2(1 8  يسلرب 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 وذفت فلخصائص فلتالية :

 STE  : فالجتلاعية  فلتسلية 

 LAMHAOURI IMMOBILIER

.SARL

ألنعاش   : فالجتلاعي  فلهدف 

لعقاري ؛

مقاولة للبناء وأشغال مختلفة ؛

فلتصد ر وفالستيبف .

سعيد  تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر 

فلقنيطر0  طريق   1096 رقم  حاجي 

سال.

فملد0  فالجتلاعية : 99 سنة.

حد    : فالجتلاعي  فلرأسلال 

 122.222 مبلغ  في  فلشركة  رأسلال 

 رهم موزعة على 1222 حصة من 

وزعت  للحصة  12.222  رهم  فئة 

كلا  لي :

عبد فملولى ملهوري 522 حصة ؛

مصطفى فجياط 522 حصة.

فلسنة فالجتلاعية : تبدأ من فاتح 

 نا ر إلى 1ج  يسلرب من كل سنة.

عبد  فلسيد  تعيين  تم   : فلتسييب 

مصطفى  وفلسيد  ملهوري  فملولى 

للشركة  وموقعين  فجياط كلسيب ن 

ملد0 غيب محدو 0.

تم إ دفع فلسجل فلتجاري بلكتب 

بسال  فإلبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

رقم  تحت   (2(( 17  نا ر  بتاريخ 

67)5ج.

181 P

COMPAN
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : أوال  عقبة عين 

عتيق تلار0

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

تأسيس  تم  بتلار0،   (2(( ج  نا ر 

 COMPAN شركة تحلل فسم شركة

على  تتوفر  وفحد  بشريك  ش.ذ.م.م 

فملليزفت فلتالية :

أوال  عقبة عين   : فملقر فالجتلاعي 

عتيق تلار0.

فالستيبف    : فالجتلاعي  فلهدف 

وفلتصد ر )تاجر أو منتج وسيط) ؛

فالليلينيوم،  )نجار0  مقاولة 

فلحد د وفلخشب) ؛

كل  علوما  ؛  مختلفة  أشغال 
فملالية  أو  فلتجارية،  فلعلليات 
فملرتبطة بالهدف فالجتلاعي للشركة.

مد0 فالستلرفر : 99 سنة.
122.222  رهم   : فملال  رأس 
مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

 رهم كلا  لي :
 1222 فشفيبي  فلسيد  وسف 

حصة.
فلتسييب : تم تعيين فلسيد  وسف 
غيب  ملد0  للشركة  كلسيب  فشفيبي 

محدو .
فلشركة  صالحية  ما  خص  كل 
فلسيد  وسف   : بتوقيع   كون 

فشفيبي.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فإلبتدفئية بتلار0 تحت رقم فلسجل 

فلتجاري 5101ج1.
182 P

 EVIOSYS PACKAGING
MAROC

SOCIETE ANONYME
 CAPITAL SOCIAL DE

163.895.520 DIRHAMS
 SIGE SOCIAL : ROUTE

 SECONDAIRE 110 - KLM10
 QUATIER INDUSTIEL AIN

SEBAA - CASABLANCA
 REGISTRE DU COMMERCE DE
CASABLANCA NUMERO 2973

تغييب فالسم 
بلوجب محضر فجتلاع فلجلعية 
 ،(2(1 10  يسلرب  فملشتبكة بتاريخ 

تقرر ما  لي :
تغييب فالسم فلقانوني ؛

من   ( فلبند  فلد باجة  تعد ل 
فلقانون فألسا�سي للشركة ؛

فالمتثال للقوفنين ؛
فلتصد ق على تعيين مد ر جد د ؛

صالحيات فلشكليات.
بالسجل  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاري فلدفر فلبيضاء بتاريخ ج  نا ر 

))2) تحت رقم )82687.
183 P
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STE AMOUD CUISINE
SARL AU

فلرأسلال : 122.222  رهم
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
تأسيس

بلقت�سى عقد عرفي بتلار0 بتاريخ 
فلقانون  تم وضع   ،(2(1 نوفلرب   5
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
ذفت  وحيد  بشريك  فملحدو 0 

فلخصائص فلتالية  :
 AMOUD : فلتسلية فالجتلاعية 

CUISINE
في  مقاول   : فالجتلاعي  فلهدف 

فلنجار0.
 ( رقم  محل   : فالجتلاعي  فملقر 
فزميب،  زنقة  فلعلويين  6،حي  علار0 

تجزئة فملنزه عابد تلار0.
فملد0 فالجتلاعية : 99 سنة فبتدفء  

من تاريخ تأسيسها.
حد    : فالجتلاعي  فلرأسلال 
 122.222 مبلغ  في  فلشركة  رأسلال 
 رهم موزع على 1222 حصة من فئة 

122  رهم للحصة وزعت كلا  لي :
 1222 مبارك  بوزرب   : فلسيد 

حصة.
فلسنة فالجتلاعية : تبدأ من فاتح 

 نا ر إلى 1ج  يسلرب من كل سنة.
فلتسييب : : تم تعيين فلسيد بوزرب 
ملد0  للشركة  وحيد  كلسيب  مبارك 
فلوثائق  على  وكلوقع  محدو 0،  غيب 

فلبنكية.
فلتجاري  فلسجل  إ دفع  تم 
بلكتب فلضبط باملحكلة فالبتدفئية 
تحت  (2(( 18  نا ر  بتاريخ   بتلار0  

رقم 5ج51ج1.
184 P

شركة بيوميديكا املغرب
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

فلرأسلالها فالجتلاعي : 1.522.222 
 رهم

فملقر فالجتلاعي : مكناس، علار0 رقم 
))، شارع سبو إقامة فسلاعلية، 

شقة 1، فملد نة فلجد د0

فلسجل فلتجاري رقم : 5.555ج
وفقا ملحضر فالجتلاع غيب فلعا ي 
أكتوبر   (( لللساهلين فلعام بتاريخ 
فملغرب  بيوميد كا  لشركة   ،(2(1

ش.م.م.
سهم   7522  : فألسهم  تحويل 
للسيد0 جلو  علوي محلدي لصالح 
مع  إلهام.  محلدي  علوي  فلسيد0 
فلسيد0  فلقانوني  فملد ر  فستقالة 
جلو  علوي محلدي. وتحويل فلشكل 
من شركة ش.م.ل  لشركة  فلقانوني 
وفحد.  مساهم  مع  ش.م.م،  إلى 
فلسيد0  قبل  من  فإل فر0  وتعيين 
علوي محلدي إلهام، فملد ر فلقانوني 

فلوحيد.
فألسا�سي  فلنظام  بنو   تغييب 
للشركة فلتي لها عالقة بهذه فلتغيبفت 
ج1  لظهيب   96-5 لقانون رقم  )طبقا 

فربف ر 1997)
محكلة  في  فلقانوني  فإل دفع  تم 
مكناس فلتجارية تحت فلرقم : 0907 

بتاريخ 16 نوفلرب 1)2).
للخالصة وفلنشر

185 P

لشركة األخوان الوثيقي
شركة ذفت فملسؤولية محدو 0 

بلساهم وفحد
برأسلال : 222.222.)  رهم

فملقر فلرئي�سي : مكناس - 179 لوت 
كاميليا، طريق  فغورفي

فلسجل فلتجاري رقم : ج9ج8)
باألسهم  فلتربع  شروط  بلوجب 
 ،(2(2 15  ونيو  فربف ر و   17 بتاريخ 
وفقا لشروط محضر فالجتلاع فلعام 
في  فملؤرخ  لللساهلين  فلعا ي  غيب 
لشركة   ،(2(2 17  وليو  مكناس في 

فألجوفن فلوثيقي تقرر ما  لي :
مصطفى  فلسيد  من  كل  تربع 
فلوثيقي  هشام  وفلسيد  فلوثيقي 
بجليع  فلوثيقي  أنيس  وفلسيد 
ملف  إلى  سهلا  752ج  أي  أسهلهم 
فبنهم وإجوفنهم فلسيد  اسر فلوثيقي. 
باألسهم.  فلتربع  على  فلتصد ق  مع 
ليكون مع فستقالة فملد ر فلشرعي م 

مصطفى فلوثيقي.

من  فلشركة  مال  رأس  زيا 0 

522.222  رهم إلى 222.222.)  رهم 

عن طريق فستيعاب فلد ون فملضلونة 

فلشركات   C.C.A لل  وفلحقيقية 

1.522.222.22  رهم  فلزميلة بلبلغ 

أي إنشاء 15.222 سهم جد د بقيلة 

مع تعيين فلسيد  122  رهم للسهم. 

وتحويل   اسر فلوثيقي مد رف قانونيا. 

فلقانوني للشركة من شركة  فلشكل 

شركة  إلى  محدو 0  مسؤولية  ذفت 

ذفت مسؤولية محدو 0 شريك وحيد.

فألسا�سي  فلنظام  بنو   تغييب 

للشركة فلتي لها عالقة بهذه فلتغيبفت 

ج1  لظهيب   96-5 لقانون رقم  )طبقا 

فربف ر 1997)

تم فإل دفع فلقانوني في باملحكلة 

 17 بتاريخ  بلكناس  فلتجارية 

أغسطس 2)2) تحت رقم : 91ج).
للخالصة وفلنشر

186 P

INFRAGOV BTP

SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

17  يسلرب 1)2) تم إنشاء مؤسسة 

ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت شريك 

وفحد بالخصائص فلتالية :

INFRAGOV BTP : فلتسلية

122.222  رهم،   : رأسلال 

مقسلة على 1222 حصة.

عنوفن فلشركة : 56 زنقة فبرفهيم 

فملحيط   ( رقم   56 علار0  فلرو فني 

فلرباط.

أو  أعلال   : فملؤسسة  هدف 

أعلال  )مقاول).  متنوعة  إنشاءفت 

أشغال  للطرق  فلتحتية  فلبنية 

علومية.

فملسيب : طارق ملياني.

فلضريبة فملهنية : 96)20ج6).

فلسجل فلتجاري رقم 157115.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع 

 : رقم  تحت  بالرباط  فلتجارية 

)9)1)1 بتاريخ 6  نا ر ))2).

187 P

WATERGOV CONSULTING
SARL

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

بتاريخ 18 أكتوبر 1)2)، تقرر ما  لي :

من  فالجتلاعي  فملقر  تحويل 

عقبة  شارع   06» فلقد م  فلعنوفن 

فلعلار0 ) فكدفل فلرباط» إلى فلعنوفن 

 0(7 رقم  جالد  «تجزئة  فلجد د 

سيدي  حيى زعيب».

باملحكلة   1(1(91 رقم  إ دفع 

فلتجارية فلرباط بتاريخ 6  نا ر ))2) 

فلسجل فلتجاري رقم : 2711ج1.

188 P

C.D.S EL MANZEH
ش.م.م

فملقر فالجتلاعي : ح ج  رقم 69) حي 

فلجد د عين عو 0 تلار0

فلغيب  فلعام  فالجتلاع  إثر  على 

تلار0   - عو 0  عين  بلد نة  فلعا ي 

بتاريخ 2)  يسلرب 1)2) قرر فملساهم 

 C.D.S EL MANZEH فلوحيد لشركة

م.م بلساهم وحيد ما  لي :

شريفي  لسيد  حصة   522 ببيع 

.C.D.S EL MANZEH عزيز في شركة

شريفي  لسيد  حصة   522 وبيع 

.C.D.S EL MANZEH علار شركة

لعربي  شريفي  فلسيد  فستقالة 

 C.D.S EL من منصبه كلسيب لشركة

MANZEH ؛

في  عزيز  شريفي  فلسيد  تعين  تم 

 C.D.S EL للشركة  كلسيب  وظيفته 

2)  يسلرب  فعتبارف من   MANZEH

1)2) ولفتب0 غيب محدو 0.

محكلة  في  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 7188 رقم  تحت  بتلار0  فالبتدفئية 

بتاريخ )1  نا ر ))2).

189 P
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 AL OSSOULS AL ATIKA
PRIVE
SARL

فملقر فالجتلاعي : تجزئة شاطو رقم 
9 تلار0

فلغيب  فلعام  فالجتلاع  إثر  على 
فلعا ي بلد نة تلار0 بتاريخ 8  يسلرب 
لشركة فملساهلون  قرر   (2(1 

 AL OSSOULS AL ATIKA PRIVE  
SARL م.م ما  لي :

ذفت  للشركة  فملسبق  فلحل 
فملسلا0  فملحدو 0  فملسؤولية 
 ALOSSOULS AL ATIKA PRIVE

SARL فعتبارف من 8  يسلرب 1)2)
تتم فلتصفية في فملكتب فملسجل 

وهو : تجزئة شاطو رقم 9 تلار0.
كلصفي  فملعين  فلشريك 
 AL OSSOULS AL ATIKA للشركة 
فلحاتمي  فلسيد0   PRIVE SARL
فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة  أسلاء 

.PU811963
تتم فلتصفية في فملكتب فملسجل 

وهو : تجزئة شاطو رقم 9 تلار0.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ  7129 رقم   فالبتدفئية 

2ج  يسلرب 1)2).
190 P

RAFALIM
SARL AU 

رأسلالها 122222.22  رهم
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: فلرقم 
جعلار0 فلربكة حي موالي رشيد 

فلدفجلة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

7825
تعد الت قانونية

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقرفرفت  فتخاذ  تم   (2(( ج  نا ر 

فلتالية:
فلحصص  من   %  122 تفويت 
فريد  فلسيد  طرف  من  فالجتلاعية 
فلحيان وفلسيد رشيد فلحيان لفائد0 

عبدفلرحيم فلحيان.

للشركة  فلقانوني  فلشكل  تحويل 
من شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
إلى شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد.
فلحيان  فريد  فلسيد  فستقالة 

وفلسيد رشيد فلحيان من فلتسييب
تعيين فملسيب وتحد د فإلمضاء.

فلبنو   تعد ل  تم  لذلك  وتبعا 
 (15 ليصبح  و)8  و7  و6   1 فلتالية: 

وبالتالي تم تحيين فلنظام فألسا�سي. 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ  بالدفجلة  فالبتدفئية 

))2)/10/21 تحت رقم ))2)/)0
191 P

HARRATI TRADING
SARL AU

رأسلالها 522222.22  رهم
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: حي 
فلقسم 1 فلرقم 0ج فلدفجلة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
9965

تعد ل قانوني
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
فلقرفر  فتخاذ  تم   (2(1 9)  يسلرب 

فلتالي :
نقدف  فلشركة  رأسلال  رفع 
من  ليلر  022222.22  رهم  ب 
 522222.22 إلى  122222.22  رهم 

 رهم
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ  بالدفجلة  فالبتدفئية 

))2)/10/21 تحت رقم ))2)/57
192 P

 C.F.E CONSULTING 
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إنشاء شركة ذفت   26/21/(2((
بالخصائص  فملحدو 0  فملسؤولية 

فلتالية: 
 C.F.E»  : فلتسلية 

«CONSULTING
فلشركة  هدف  :  تعلق  فلنشاط 

باملغرب وبالخارج ب:

و عم  فلبشرية  فملوفر   تكوين   -

فلكفاءفت في مختلف فمليا  ن...

فملقر فالجتلاعي: حي فلقسم إقامة 

مالك فلشقة 0 فلدفجلة. 

سنة فبتدءف من تاريخ   99  : فملد0 

فلتأسيس .
مبلغ  في  حد    : فملال  رأس 

 1222 122222.22  رهم مقسم إلى 

حصة من فئة 122  رهم للوفحد0.

توزيع رأس فملال : - فلسيد0 عائشة 

ساعد 722 حصة.

22ج  - فلسيد عبد فلرحيم ساعد 

حصة.

عبد  فلسيد  تعيين  تم   : فلتسييب 

فلرحيم ساعد كلسيب للشركة.

من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في 1ج  يسلرب.

باملحكلة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

بتاريخ  فلذهب  بوف   فالبتدفئية 

 66/(2(( تحت رقم   17/21/(2((

وبالسجل فلتجاري تحت رقم 2069).

193 P

 STE « FALCON CAPITAL

« DAKHLA
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إنشاء شركة ذفت  ))2)/21/ج2 

وحيد  بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

بالخصائص فلتالية: 

 FALCON CAPITAL » : فلتسلية 

« DAKHLA

فلشركة  هدف  :  تعلق  فلنشاط 

باملغرب وبالخارج ب:

وبناء  وتصليم  و رفسة  تطوير   -

فلطاقة  توليد  محطات  وتشغيل 

بشكل  فستثلار،  أي  عامة،  وبصفة 

مباشر أو غيب مباشر في قطاع فلطاقة...

فملقر فالجتلاعي : فلرقم 028 علار0 

سلية شارع فلوالء فلشقة ) فلدفجلة. 

سنة فبتدءف من تاريخ   99  : فملد0 

فلتأسيس.

مبلغ  في  حد    : فملال  رأس 

 1222 122222.22  رهم مقسم إلى 

حصة من فئة 122  رهم للوفحد0.

شركة   -  : فملال  رأس  توزيع 

 1222  FALCON CAPITAL SARL

حصة.

فلتسييب : تم تعيين فلسيد سيدي 

مجيد فلسليلاني كلسيب للشركة.

من  تبتدئ  فالجتلاعية:  فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في 1ج  يسلرب.

باملحكلة  تم  فلقانوني:  فإل دفع 

بتاريخ  فلذهب  بوف   فالبتدفئية 

))2)/ج0  تحت رقم   10/21/(2((

وبالسجل فلتجاري تحت رقم 9ج20).

194 P

STE REDNAS
تأسيس شركة 

بتاريخ  فلعرفي  للعقد  تبعا 

قوفنين  وضع  تم   18/21/(2((

فلشركة ذفت فملليزفت فلتالية:

STE REDNAS : فلتسلية

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 و ذفت فلشريك 

فلوحيد

:  تعلق نشاط فلشركة  فملوضوع 

سوفء باملغرب أو جارجه : 

فلعلومية،  لألشغال  مقاولة   -  

أشغال مختلفة، أشغال فلبناء .

فلوحد0  تجزئة   : فلرئي�سي  فملقر 

فلحي فلحجري زنقة فلشياضلة رقم 
90 فلعيون

مبلغ  في  حد    : فلرأسلال 

إلى  مقسلة  100.000,00  رهم 

للوفحد0   122 حصة من فئة   1222

في ملك صدر فلد ن نسيب 

فلسيد  تسييب من طرف   : فإل فر0 

صدر فلد ن نسيب.

بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون 

بتاريخ ))2)/18/21 تحت رقم 105/ 

))2) سجل تجاري رقم 1)99ج 

195 P
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SIDATI JAMAL
تأسيس شركة 

بتاريخ  فلعرفي  للعقد  تبعا 
قوفنين  وضع  تم   18/21/(2((

فلشركة ذفت فملليزفت فلتالية :
 SIDATI JAMAL : فلتسلية

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 
فملسؤولية فملحدو 0 و ذفت فلشريك 

فلوحيد
:  تعلق نشاط فلشركة  فملوضوع 

سوفء باملغرب أو جارجه : 
فلعلومية،  لألشغال  مقاولة   -  

أشغال مختلفة، أشغال فلبناء .
فملقر فلرئي�سي : ج كلم طريق فمليناء 

فلعيون.
مبلغ  في  حد    : فلرأسلال 
إلى  مقسلة  100.000,00  رهم 
للوفحد0   122 حصة من فئة   1222

في ملك سيدفتي جلال.
فلسيد  تسييب من طرف   : فإل فر0 

سيدفتي جلال.
بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون 
رقم  تحت   18/21/(2((  بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   (2((  /100

ج)99ج .
196 P

 PANORAMIC TRAVAUX ET
SERVICES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
بلساهم وفحد

بتاريخ فلعرفي  للعقد   تبعا 
تم وضع قوفنين   ،(2(( 2ج  يسلرب 

فلشركة ذفت فملليزفت فلتالية :
 PANORAMIC  : فلتسلية 

TRAVAUX ET SERVICES
ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0 بلساهم وفحد.
فملوضوع : بيع، شرفء وتسويق فلرن 

)جللة وتجزئة ؛
بالجللة  وشرفئه  فلرن  تحليض 

وفلتقسيط ؛
فستيبف  وفستغالل كافة فملنتجات 

فلغذفئية فلعامة.

رقم  زنقة بوملان،   : فملقر فلرئي�سي 
87، نهج عبد0 حي جط 1، فلعيون.

فلرأسلال : حد  في مبلغ 122.222 
حصة من   1.222  رهم مقسلة إلى 
بالكامل  وتللكها  122  رهم  فئة 

فلسيد0 عائشة عيضون.
تسيب من طرف فلسيد0   : فإل فر0 

عائشة عيضون.
بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون 
رقم  تحت   (2(( 10  نا ر  بتاريخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   (2((/122
 : فلتجاري تحت فلرقم فلتحليلي عد  

9859ج.
197 P

GHARBAFIL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بلساهم وفحد
تأسيس

5  نا ر  تبعا للعقد فلعرفي بتاريخ 
))2)، تم وضع قوفنين فلشركة ذفت 

فملليزفت فلتالية :
GHARBAFIL : فلتسلية

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 
فملسؤولية فملحدو 0 بلساهم وفحد.

فلعامة،  فلبناء  أعلال   : فملوضوع 
فلهندسة فملدنية، حفر فالبار، تطوير 

فمبار وفملعدفت فلبناء ؛
 - كهرباء   - مياه  توريد  أعلال 
سباكة   - أعلال  هانات   - تليفونات 
- جشب - أعلال نجار0 أملنيوم ... ألخ.
رقم  زنقة فكفول،   : فملقر فلرئي�سي 

18 حي جط فلرملة، فلعيون.
فلرأسلال : حد  في مبلغ 122.222 
حصة من   1.222  رهم مقسلة إلى 
بالكامل  وتللكها  122  رهم  فئة 

فلسيد0 إكرفم فعللو.
تسيب من طرف فلسيد0   : فإل فر0 

إكرفم فعللو.
بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون 
رقم  تحت   (2(( 10  نا ر  بتاريخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   (2((/98
 : فلتجاري تحت فلرقم فلتحليلي عد  

ج986ج.
198 P

IHSANE NOV
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 بلساهم وفحد
5  نا ر  تبعا للعقد فلعرفي بتاريخ 
))2)، تم وضع قوفنين فلشركة ذفت 

فملليزفت فلتالية :
.IHSANE NOV : فلتسلية

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 
فملسؤولية فملحدو 0 بلساهم وفحد.

فلعامة،  فلبناء  أعلال   : فملوضوع 
تكوير  فلهندسة فملدنية، حفر فالبار، 

فمبار وفملعدفت فلبناء.
كهربائي،  مياه  توريد  أعلال، 
أعلال   هانات، سباكة،  تليفونات، 

حشب، أعلال نجار0 أملنيوم.....فلخ.
زنقة  : حي فلقاسم،  فملقر فلرئي�سي 

رقم 0ج وزنقة رقم 00، فلعيون.
فلرأسلال : حد  في مبلغ 122.222 
حصة   1222 غلى  مقسلة   رهم 
122  رهم ويللكها بالكامل  من فئة 

فلسيد فحسان فلشتا مي.
تسيب من طرف فلسيد0   : فإل فر0 

مريم فملنوزي.
بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون 
رقم  تحت    ،(2(( 10  نا ر  بتاريخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   ،(2((/97
فلتحليلي عد   فلرقم  فلتجاري تحت 

9865ج.
199 P

SBIM
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 بلساهم وفحد
بتاريخ  فلعرفي  للعقد  تبعا 
تم وضع قوفنين   ،(2(1 17  يسلرب 

فلشركة ذفت فملليزفت فلتالية :
.SBIM : فلتسلية

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 
فملسؤولية فملحدو 0 بلساهم وفحد.

فلعقاري  فلتسويق   : فملوضوع 
بكافة أشكاله.

فملتعلقة  فلعلليات  جليع 
بالتقسيم وفلتطوير فلعقاري وتطوير 

وجدمة ومعدفت فلتقسيم.

فلحضرية  فألرف�سي  جليع  حياز0 

بجليع  وفستغاللها  وفلريفية 

أشكالها....فلخ.
رقم  عبد0  زنقة   : فلرئي�سي  فملقر 

20، حي جط 1، فلعيون.

فلرأسلال : حد  في مبلغ 122.222 

حصة   1222 غلى  مقسلة   رهم 

122  رهم ويللكها بالكامل  من فئة 

فلسيد بوشعيب فلجد دي.

فلسيد  طرف  من  تسيب   : فإل فر0 

بوشعيب فلجد دي.

بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون 
رقم  تحت    ،(2(( 10  نا ر  بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   ،(2((/99

فلتحليلي عد   فلرقم  فلتجاري تحت 

9861ج.

200 P

S J PECHE
ش م م

تأسيس شركة
 (2 بتاريخ  عرفي  عقد  بلوجب 

محضر  وضع  تم   ،(2(1  يسلرب 

 S J لشركة  فلتأسي�سي  فالجتلاع 

PECHE ش م م.

فلهدف : تجار0 فألسلاك.

فملنطقة   : فالجتلاعي  فملقر 
 08 رقم   2( فملسيب0  فلصناعية 

فلدفجلة.

فملد0 : 99 سنة.

فلرأسلالها : 122.222  رهم.
فلشركاء : فلسيد سعيد فلعدرفوي 
 ،H(5059( فلوطنية  فلبطاقة  رقم 

حي   179 رقم  أو  بلوك  ب  فلساكن 

رحلان  جوف   وفلسيد  أكا  ر  فلهدى 
 ،H(60162 فلوطنية  فلبطاقة  رقم 

حي  97ج  رقم  أو  بلوك  ب  فلساكن 

فلهدى أكا  ر.

وملد0  فلشركة  يسيب   : فلتسييب 
فلعدرفوي  سعيد  فلسيد  محد   غيب 
 ،H(5059( فلوطنية  فلبطاقة  رقم 

حي   179 رقم  أو  بلوك  ب  فلساكن 

فلهدى أكا  ر.
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تم باملحكلة فالبتدفئية   : فإل دفع 
 ،(2(( 12  نا ر  بتاريخ  بالدفجلة 

تحت رقم ))2)/27.
فلسجل فلتجاري : ج202).

201 P

  وفن فألستاذ فؤف  فلعلمي
موثق بالدفر فلبيضاء

 EXTAPORT  الشركة
COMPANY

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
فلرأسلال : 52.222ج.1  رهم

فملقر فالجتلاعي : فلدفر فلبيضاء 56) 
أبو زيد فلدف و�سي معاريف
تفويت حصص فجتلاعية.

بلقت�سى محضر فلجلع فلعام غيب 
فلعا ي محرر من طرف فألستاذ فؤف  
فلعلمي، موثق بالدفر فلبيضاء باريخ 0 
أكتوبر 1)2)، قرر مساهلوف فلشركة 
فملسلا0  فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 
رأسلالها   EXTAPORT COMPANY
52.222ج.1  رهم مقرها فالجتلاعي 
بالدفر فلبيضاء 56) فبو زيد فلدف و�سي 

معاريف,
فحلد  فلسيد  وفا0  الحظت 
للشركة  فلثاني  فملسيب  فلد وري 
فملذكور0، فلتي حدثت بالدفر فلبيضاء 
ولم  تبك   (2(1 أغسطس  2ج  في 

سوى فلورثة.
فلسيد0 بوحد د0 ماني 82/12.

فلسيد رشيد   وري 82/10.
فلرحيم   وري  عبد  فلسيد 

.82/10
فلسيد كريم   وري 82/10.

فلسيد هشام   وري 82/10.

فلسيد0 صفية   وري 82/7.
فلسيد0 ليلى   وري 82/7.

فلد وري  فلسيد فحلد  بعد وفا0 
على  فلشركة  رأسلال  توزيع  تم 

فملساهلين على فلشكل  فلتالي :
 (120 ماني  بوحد د0  فلسيد0 

حصة.
فلسيد رشيد   وري 618) حصة.

فلسيد عبد فلرحيم   وري 1988 
حصة.

فلسيد كريم   وري 1988 حصة.

 1988 هشام   وري  فلسيد 

حصة.

 1027 صفية   وري  فلسيد0 

حصة.

فلسيد0 ليلى   وري 1027 حصة.

فملجلوع : 522ج1 حصة.

مسيب  رشيد   وري  تعيين  تم  

من  تحتسب  ملد0  للشركة  وحيد 

0 أكتوبر 1)2) ملد0 غيب محدو 0.

فلصالحيات  كافة  ويلنحونه 

من   15 فلفصل  في  عليها  فملنصوص 

فلقانون فألساي للشركة فملذكور0.

كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

 ،(2(1 نوفلرب  ج  بتاريخ  فلبيضاء 

تحت فلرقم 798817.
لإل دفع وفلنشر

202 P

  وفن فالستاذ فوف  فلعلمي

موثق بالدفر فلبيضاء

IMSO
فلشركة ذفت مسؤولية محدو 0

فلرأسلال : 9.622.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : فلدفر فلبيضاء 1 

ملر فيبسو لوميناج فرفنس فيل

تفويت حصص فجتلاعية
من  حرر  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

موثق  فلعلمي  فؤف   فألستاذ  طرف 

بالدفر فلبيضاء بتاريخ 8  ونيو 1)2)، 

فوت فلسيد بوملاني محلد إلى فلسيد 

فلحصص  مجلوع  محلد،  فملهدي 

122  رهم  بقيلة  حصة   08.222

ذفت  فلشركة  في  فلوفحد0  للحصة 

 IMSO فملسؤولية فملحدو 0 فملسلا0 

ومقرها  9.622.222  رهم  رفسلالها 

ملر   1 فلبيضاء،  بالدفر  فالجتلاعي 

فيبسو لرميناج فرفنس فيل.

تم  فقد  فلتفويت  لهذف  تبعا 

من  و15   7 فلفصلين  في  فلتعد ل 

فلنظام فالسا�سي للشركة.

فلفصل 7 فلجد د :

 بقى فلرأسلال فالجتلاعي محدو  

9.622.222  رهم مقسم إلى  في مبلغ 

حصة فجتلاعية قيلة كل   96.222

وفحد0 منها 122  رهم موزعة كالتالي: 

 96.222 محلد  فملهدي  فلسيد 

حصة.

فلفصل 15 فلجد د.

محلد  بوملان  فلسيد  قدم 

فستقالته من منصب كلسيب وحيد 

للشركة.

محلد  فملهدي  فلسيد  تعيين  تم 

كلساهم ومسيب وحيد للشركة ملد0 

غيب منتهية.

أن  فملساهلين  جلعية  الحظت 

IMSO أصبحت شركة ذفت  فلشركة 

عليه  تم  ما  وهذف  وحيد،  مسؤول 

فملهدي  فلسيد  طرف  من  فملوففقة 

محلد فملساهم وفملسيب فلوحيد لذفت 

فلشركة.

فلجد د  فالسا�سي  فلنظام  تعد ل 

للشركة.

 ،(2(1 8  ونيو  فلتاريخ  بنفس 

فلجد د  فالسا�سي  فلنظام  تعد ل  تم 

ذفت  شركة  أصبحت  فلتي  للشركة 

مسؤولية محدو 0 بلساهم وفحد.
فلقانون  على  فملصا قة  محضر 

فالسا�سي فلجد د.

بتاريخ 8  ونيو 1)2).

كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

 ،(2(1 نوفلرب  ج  بتاريخ  فلبيضاء 

تحت فلرقم ج79881.
لإل دفع وفلنشر

203 P

COROKATA TRANS
فلعام  فالستثنائي  فلجلع  قرر 

فملنعقد في 27  جنرب 1)2).

فجتلاعية. حصة   1222 تفويت 

ف ريس   فلخطابي  فلسيد  طرف  من 

لفائد0 فلسيد لعسيبي فلرياحي. وكذف  

ف ريس  فلخطابي  فلسيد  فستقالة 

فلرياحي لعسيبي  فلسيد  وتعيين 

 مسيبف جد دف للشركة, كلا ثم تذويب 

فلقانون فألسا�سي و تعد له.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ  ج8992  بالقنيطر0 تحت عد  

5  نا ر ))2).
للنسخ وفلبيان

204 P

TGTG

 TIJI GLOB TRAVAUX ET

CONSTRUCTION
فلعام  فالستثنائي  فلجلع  قرر 

فملنعقد في 0)  جنرب 1)2).

فجتلاعية  حصة   1222 تفويت 

فسامة   تجتين  فلسيد  طرف  من 

وكذف  فدوى,  تجتين  فلسيد0  لفائد0 

فستقالة فلسيد تجتين فسامة و تاكيد 

جد دف  مسيبف  فدوى  تجتين  فلسيد 

كلا  فلصالحيات,  للشركة مع جليع 

ثم تذويب فلقانون فألسا�سي و تعد له.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ   9 عد   تحت  بالخليسات 

5  نا ر ))2).

205 P

TRAMODATRA
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 

شركة   تأسيس  تم   (2(1 ج) نونرب 

بشريك  محدو 0  مسؤولية  ذفت 

وحيد  لها فملوفصفات فلتالية :

.TRAMODATRA : فلتسلية

فلهدف فالجتلاعي : نقل فلبضائع، 

فالشغال فملختلفة فو فلبناء.
فالميب   (0 رقم   : فالجتلاعي  فملقر 

سيدي محلد حي فلرشا  فلقرية سال.

فلرأسلال : حد  رأسلال فلشركة 

في 122.222  رهم. 

تسييب فلشركة : عين فلسيد منظم 

جليع  مع  للشركة  مسيبف   ونس 

فلصالحيات.
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بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بسال   فالبتدفئية   باملحكلة  فلضبط 

تحت فلسجل فلتجاري عد 07)5ج. 
للنسخ وفلبيان

206 P

CODEL
SARL

AU CAPITAL DE 100 000 DHS
 MAGASIN N° 4, IMM 2,
RESIDENCE MANSOUR 3

RABAT 
 RC : 121109

قرر شركاء شركة CODEL بتاريخ 
0)  جنرب 1)2) ما لي :

من  فبتدأ  للشركة  فملسبق  فلحل 
هذف فلتاريخ.

تعيين فلسيد مونيب عزفم فلساكن 
بإقامة فلزيتون علار0 21 شقة 2) حي 
فلنهضة 21 فلرباط كلصفي للشركة.

مصفي  سكن  عنوفن  تحد د 
فلشركة فلكائن فقامة فلزيتون علار0 
فلرباط   21 حي فلنهضة   (2 شقة   21

كلقر لتصفية فلشركة.
بكتابة  فلقانوني  فال دفع  تم  لقد 
فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلضبط 
بالرباط  بتاريخ 19  نا ر ))2) تحت 

عد   1009)1.
207 P

C A F C G
TEL : 257781171ج
FAX : 2586)7881ج

PRESTA PARC
SARL

بلقت�سى عقد عرفي مربم بالدفر 
 ،(2(1 9)  يسلرب  بتاريخ  فلبيضاء 
مسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس  تم 

محدو 0 باملوفصفات فمتية :
 PRESTA PARC : فالسم فلتجاري 

.SARL
توفيب   : فالجتلاعي  فلهدف 

مستخدمين، مستخدمين مؤقتين.
ركرفكة،  شارع   : فالجتلاعي  فملقر 
إقامة فلكرنيش فلثاني رقم فلشقة 1، 

فلدفر فلبيضاء.

في  فلشركة  مد0  حد ت   : فملد0 

تسجيلها  تاريخ  من  فبتدفء  سنة   99

بالسجل فلتجاري.
رأس مال فلشركة : حد  رأس مال 

فلشركة في 122.222  رهم موزع على 

1222 حصة من فئة 122  رهم.

من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي بلتم  يسلرب من 

نفس فلسنة.

تسييب  مهلة  أسندت   : فلتسييب 

فلشركة للسيد ملطي  وسف.

باملحكلة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

عد   تحت  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

.82922(

 5(92(1 عد   فلتجاري  فلسجل 

19  نا ر ))2).

208 P

HORIZON PROJET
ش م م للشريك فلوحيد

بالرباط  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قوفنين  تكوين  تم   ،(2(( 11  نا ر 

محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 

للشريك فلوحيد مليزفتها كالتالي :

 HORIZON شركة   : فلتسلية 

PROJET ش م م للشريك فلوحيد.

فستشارفت   : فلشركة  موضوع 

إ فرية مساعد مالك فملشروع.

فلتدريب على إ فر0 فلبناء.

 56 RUE BRAHIM : مقر فلشركة

ROUDANI IMM 56 APT N°2 

.OC EAN RABAT 
رأسلال  حد    : فلشركة  رفسلال 

122.222  رهم مقسلة  فلشركة في 

122  رهم  بقيلة  حصة   1222 إلى 

للحصة فلوفحد0.

 1222 فلسيد محلد أمين مالس 

حصة.

فلتسييب : فلسيد محلد أمين مالس 

هو فملسيب فلوحيد ملد0 غيب محدو 0 في 

شركة HORIZON PROJET ش م م 

للشريك فلوحيد.

فلسنة فالجتلاعية : من فاتح  نا ر 

إلى 1ج  يسلرب من كل سنة.

فألرباح  من   %5 تقطع   : فألرباح 

فلصافية لتكوين فال جار فالحتياطي 

فلقانوني ويتوزع فلرصيد حسب قرفر 

فلجلع فلعام فلسنوي.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 

فلتجارية بالرباط تحت رقم فلسجل 

فلتجاري 5))157 في 18  نا ر ))2).

209 P

GOONDEMAND
ش م م

 للشريك فلوحيد

بالرباط  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم تكوين قوفنين   ،(2(1 15 نوفلرب 

محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 

للشريك فلوحيد مليزفتها كالتالي :

شركة   : فلتسلية 

GOONDEMAND ش م م للشريك 

فلوحيد.

فلخدمات  في  مقاول   : فملوضوع   

فملعلوماتية فلتجارية.

مجال فملعلومات.

فستيبف  وتصد ر.

 56 RUE BRAHIM : مقر فلشركة

ROUDANI IMM 56 APT N°2 

.OC EAN RABAT 

رأسلال  حد    : فلشركة  رفسلال 

122.222  رهم مقسلة  فلشركة في 

122  رهم  بقيلة  حصة   1222 إلى 

للحصة فلوفحد0.

 1222 فلسيد عبد فلحكيم غنزفر 

حصة.

فلتسييب : فلسيد محلد أمين مالس 

هو فملسيب فلوحيد ملد0 غيب محدو 0 في 

م  م  ش   GOONDEMAND شركة 

للشريك فلوحيد.

فلسنة فالجتلاعية : من فاتح  نا ر 

إلى 1ج  يسلرب من كل سنة.

فألرباح  من   %5 تقطع   : فألرباح 

فلصافية لتكوين فال جار فالحتياطي 

فلقانوني ويتوزع فلرصيد حسب قرفر 

فلجلع فلعام فلسنوي.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 

فلتجارية بالرباط تحت رقم فلسجل 

7)  يسلرب  في   156757 فلتجاري 

.(2(1

210 P

  وفن فألستاذ علر فلفالوي

موثق

LEM-SOU IMPORT-EXPORT
SARL

فلرأسلال فالجتلاعي : 122.222 

 رهم

فملقر فالجتلاعي : علار0 7ج، فملركب 

فلسكني فلفر وس، فلطابق فألول، 

فلشقة )، جريبكة

بد وفن  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

فألستاذ علر فلغالوي، موثق بخريبكة 

1)2)،  تضلن  16  يسلرب  بتاريخ 

تفويت حصص فجتلاعية.

فوتت  ملجندز  سكينة  فلسيد0 

حصة   752 بنسعو   فلسيد0 أسلاء 

فجتلاعية، فلتي تللكها في شركة ليم 

سو لالستيبف  وفلتصد ر ش م م.

بد وفن  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

فالستاذ علر فلغالوي موثق بخريبكة 

1)2)،  تضلن  16  يسلرب  بتاريخ 

فالستثنائي  فلعام  فلجلع  محضر 

للشركة تم فالتفاق على ما  لي :

تفويت  وقبول  فتفاق  فثبات، 

فلحصص فالجتلاعية فملتفق عليها.

فستقالة فملسيب وإبرفء ذمته.

تعيين مسيب جد د.

فلصالحيات.

بد وفن  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

فألستاذ علر فلغالوي موثق بخريبكة 

))2)،  تضلن  5  نا ر  بتاريخ 

فلقانون فألسا�سي فملحين للشركة.

تعيين مسيب وحيد للشركة متلثل 

بنسعو   أسلاء  فلسيد0  شخص  في 

ملد0 غيب محدو 0.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 

)1  نا ر  في  لخريبكة  فالبتدفئية 

))2)، تحت فلرقم 7ج.

211 P
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RAYAN INN
 S.A.R.L

تغييب فملقر فالجتلاعي للشركة
فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 

ماي  ج  بتاريخ  فملنعقد  فالستثنائي 

لشركة ريان ف ن شركة ذفت   (2(1

مسؤولية محدو 0 ، قرر ما  لي :

نقل فملقر فالجتلاعي للشركة من : 

15 شارع فالبطال شڨة رقم 0 فكدفل 

مكرر زنقة جطوفت   12 فلى  فلرباط، 

فكدفل ـ فلرباط.

كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط   باملحكلةفلتجارية  فلضبط 

رقم  تحت   (2(( 18  نا ر  بتاريخ 

.1(1018

212 P

STE CI BADR FERALUNOX
SARL

AU CAPITAL DE 200.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : AVENUE

 HOUMMANE FETOUAKI N°87

MABELLA RABAT

RC N°63519/R

MODIFICATION
فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 

 ،(229 10  يسلرب  بتاريخ  فملنعقد 

 CI BADR شركة  شركاء  قرر 

FERALUNOX شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0، رأسلالها 22.222)  رهم.

فحلد  فلشعلة  فلسيد  فستقالة 

مهام  كل  من   ECHALA AHMED

فلتسييب.

بدر  فلشعلة  فلسيد   بقى 

فلوحيد  فملسيب   ECHALA BADR

للشركة ملد0 غيب محد 0 وفلذي  تولى 

جليع مهام فلشركة في كل ما  خصها 

بامضائه فلوحيد.

وقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة 

6)  نا ر  بالرباط  وم  فلتجارية 

)21)، تحت رقم 8)612.

213 P

CAFE INIGMO
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  فلعرفي  فلعقد  بلقت�سى 
تم  بسال   ،(2(1 سبتلرب   12 بتاريخ 
وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت 
تحلل  فلتي  فملحدو 0  فملسؤولية 

فلخصائص فلتالية :
 CAFE INIGMO SARL : فلتسلية

.AU
فملوضوع : مقهى.

 66 رقم  ج  : محل  فملقر فالجتلاعي 
تجزئة سالم فلقدس سال.

في  حد    : فالجتلاعي  فلرفسلال 
 1222 إلى  مقسم  122.222  رهم 
122 رهم للحصة  حصة ذفت قيلة 

مقسم بين فلشركاء بالشكل فلتالي :
فلسيد0 نعيلة وهابي 1222 حصة 
122  رهم للحصة أي ما  ذفت قيلة 

قيلته 122.222  رهم.
ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 
مسؤولية محدو 0 ذفت شريك وحيد.
فملسيب : فلسيد0 نعيلة وهابي ملد0 

غيب محدو 0.
فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
بسال  فالبتدفئية  باملحكلة  فلقانوني 
19)5ج  تحت فلسجل فلتجاري رقم 

بتاريخ 7)  يسلرب 1)2).
214 P

STE HOUARA INVEST
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  فلعرفي  فلعقد  بلقت�سى 
بالرباط تم   ،(2(1 9  يسلرب  بتاريخ 
وضع فلقانون فالسا�سي لشركة ذفت 
فلخصائص  تحلل  فلتي  فملسؤولية 

فلتالية :
 STE HOUARA  : فلتسلية 

.INVEST SARL
أو  فملباني  وبيع  شرفء   : فملوضوع 

غيبها من فلعلليات فلعقارية.
فملقر فالجتلاعي : 1) بالص فبو بكر 

فلصد ق رقم 8 أكدفل، فلرباط.

في  حد    : فالجتلاعي  فلرأسلال 

 1222 إلى  مقسم  122.222  رهم 

حصة ذفت قيلة 122  رهم للحصة 

مقسم بين فلشركاء بالشكل فلتالي :

522 حصة  فلسيد حنيني فلعربي 

122  رهم للحصة أي ما  ذفت قيلة 

قيلته 52.222  رهم.

 522 حكيم  فلرحلوني  فلسيد 

حصة ذفت قيلة 122  رهم للحصة 

أي ما قيلته 52.222  رهم.

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

مسؤولية محدو 0.

فملسيب : فلسيد حنيني فلعربي ملد0 

غيب محدو 0.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط 

تحت فلسجل فلتجاري رقم 07)157 

بتاريخ 19  نا ر ))2).

215 P

STE EL OUARZADI WOOD
SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 ،(2(1 15  يسلرب  بتاريخ  ومسجل 

شركة محدو 0 فملسؤولية  تم فنشاء 

وفلتي تحلل فلخصائص فلتالية :

 STE EL OUARZADI  : فلتسلية 

.WOOD SARL

فلهدف فالجتلاعي : مقاول نجار0، 

بائع فلخشب.

 122.222  : فلشركة  رأسلال 

 رهم.

كيش  حي   10(: فالجتلاعي  فملر 

فألو ف ة متجر 1 تلار0.

مد0 فلشركة : 99 سنة فبتدفء من 

تاريخ فلتأسيس.

فلسيد  تعيين  تم   : فلتسييب 

فلورزف ي محلد مسيبف للشركة.
فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  رقم 

باملحكلة فالبتدفئية بتلار0 تحت رقم 

ج)51ج1.

216 P

PIXOVER
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
6 سبتلرب 1)2)، تم تأسيس فلشركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0 وفلتي تتليز 

بلا  لي :
.PIXOVER : فلتسلية فالجتلاعية

فلهدف فالجتلاعي : 
فالستشارفت فإل فرية.

فلعلمي  فملجال  في  فالستشارفت 
وفلتكنولوجي.

2) زنقة فكللان   : فملقر فالجتلاعي 
أكدفل،   2( رقم  شقة  علي  سيدي 

فلرباط.
مكون   62.222 فلشركة  رأسلال 

من 622 حصة.
فلسيد عثلان نكار 152 حصة.
فلسيد علر بورجي 152 حصة.
فلسيد  حيى ريان 152 حصة.

 BOURZEIX FRANCOIS فلسيد 
MICHEL 152حصة.

فملد0 : 99 سنة.
فلسيد عثلان نكار مسيب   : فملسيب 

للشركة ملد0 غيب محدو 0.
فلسنة فالجتلاعية من فاتح  نا ر 

إلى 1ج  يسلرب.
رقم فلسجل فلتجاري 9)1509.

باملكتب  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلجهوي لالستثلار بتاريخ 7) سبتلرب 

.(2(1
217 P

N2A AUTO
SARL

 ،(2(1 15  يسلرب  بتاريخ 
فلعام  فلجلع  عقد  وبلوجب 
قرر  بالرباط  فملسجل  فالستثنائي 

فلشركاء ما  لي :
للشركة  فلتجاري  فملقر  تغييب 
 CITE من   N2A AUTO SARL
فلولجة سال   1 رقم   DES POTIERS
فلصناعية  فملنطقة  2ج  قصر  إلى 

فلصخيبفت تلار0.
بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية  فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت   ،(2(( )1  نا ر  بتاريخ  بسال 

رقم جج81ج.

218 P



1735 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

ELETRO SECURITY
SARL AU

فجتتام فلتصفية
فلجلع  محضر  ملقتضيات  تبعا 
 ELETRO لشركة  فالستثنائي  فلعام 
ماي   (8 بتاريخ  فملنعقد   SECURITY

.(2(1
تم فجتتام تصفية فلشركة.

تربئة مصفي فلشركة فلسيد عبد 
فلحفيظ فليحيوي.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بسال  فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
12  نا ر  بتاريخ  8)81ج  تحت عد  

.(2((
219 P

 ETABLISSEMENT ASSIDIO
PRIVE

SARL AU
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
بتاريخ فلشركة  طرف  من   فملنعقد 

 2ج نوفلرب 1)2)، تقرر ما  لي :
فلزيا 0 في رأس مال فلشركة من 
522.222.)  رهم  12.222  رهم إلى 
وذلك  092.222.)  رهم  بزيا 0  أي 
عن طريق فلحساب فلجاري للشريك 

فلوحيد.
بالقسم  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية  باملحكلة  فلتجاري 
بتاريخ   89086 بالقنيطر0 تحت رقم 

8)  يسلرب 1)2).
220 P

فئتلانية ماغتا ش م م
)1 زنقة فملوحد ن شقة 21، حسان، فلرباط

FOCUS PERFORMANCES
SARL AU

فالستثنائي  فلعام  للجلع  تبعا 
 FOCUS شركة  بلقر  فنعقد  فلذي 
 PERFORMANCES SARL AU
قرر   ،(2(1 أكتوبر   12 بتاريخ 

فلشركاء ما  لي :
تصفية فلشركة.

رشيد  فلسيد  فملصفي  ذمة  تربئة 
سوبات.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 7121 رقم  تحت  بتلار0  فالبتدفئية 

بتاريخ 2ج  يسلرب 1)2).
221 P

فئتلانية ماغتا ش م م
)1 زنقة فملوحد ن شقة 21، حسان، فلرباط

LA PIZZA D’ALADIN
SARL AU

فالستثنائي  فلعام  للجلع  تبعا 
 LA PIZZA فلذي فنعقد بلقر شركة 
2ج  بتاريخ   D’ALADIN SARL AU

سبتلرب 1)2)، قرر فلشركاء ما  لي :
حل نشاط فلشركة.

سوبات  رشيد  فلسيد  تعيين 
كلصفي للشركة.

لحل  فالجتلاعي  فملقر  تعيين 
 0 علار0  فملنصور0  إقامة  فلشركة 
فلكور0  )  ور0  منصور0   11 متجر 

فلرباط
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بالرباط تحت رقم 2966)1 

بتاريخ 7)  يسلرب 1)2).
222 P

 GET GOODS
INTERNATIONAL

تم   ،(2(( فاتح  نا ر  في  ومه 
فملسؤولية  ذفت  فلشركة  تأسيس 
وحيد،  شريك  ذفت  فملحدو 0، 
فحلد  فملقري  فلسيد  مؤسسها 
فملز ف  بتاريخ 7) فربف ر 1982 بالدفر 
فلحسن  بشارع  وفلساكن  فلبيضاء 
 01 فلثاني إقامة رضا مدجل ج شقة 
فلوطنية  فلبطاقة  وصاحب  فلرباط 

:A785(78
ذفت  شركة   : فلشركة  نوع 
مسؤولية محدو 0 ذفت شريك وحيد 

.SARL AU
غرض فلشركة : فستيبف  وتصد ر 
وفملنتوجات  فلبضائع  أنوفع  جليع 

فلغيب فمللنوعة وتوزيعها.
 GET GOODS  : فلشركة  فسم 
كوت  كيت   ،INTERNATIONAL

فنتبناشيونال.

فلعنوفن : 15 شارع فألبطال رقم 0 
أكدفل، فلرباط.

فملد0 : 99 سنة.
 122 من  سهم   1222  : فالسهم 

 رهم لفائد0 فحلد فملقري.
 122.222  : فلشركة  مال  رأس 

 رهم.
فملسيب : فحلد فملقري.

لقد تم فإل دفع فلقانوي باملحكلة 
فلسجل  رقم  بالرباط  فلتجارية 

فلتجاري : 01).157.
223 P

NOUTICA BOUREGREG
SARL

حل فلشركة
فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فاتح  بتاريخ  للشركة  فلعا ي  فلغيب 
 يسلرب 1)2)، قررت مسيب0 فلشركة 
 STE NAUTICA BOUREGREG
122.222  رهم،  رأسلالها   ،SARL
محلد  شارع  فالجتلاعي  ومقرها 
فلخامس إقامة   ار علار0 قرنفل رقم 

9 سال ما  لي :
حل فلشركة.

تعيين فلسيد0 فبن عصلان مروى 
بصفتها مصفية للشركة.

مقر  في  فلتصفية  جعل  تقرر 
فلشركة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 ،(2(( 6  نا ر  في  بسال  فالبتدفئية 

تحت رقم 8117ج.
224 P

cabinet conseil d’experts
شركة محدو 0 فملسؤولية

 ذفت فلشريك فلوحيد
رأسلال 522.222  رهم

1 شارع فلشهيد ضياء فلرحلان قطاع 1 
بلوك ج فلسوي�سي - فلرباط

ALAM EQUIPEMENT 
«ALEQ»

شركة محدو 0 فملسؤولية
 ذفت فلشريك فلوحيد

 رأسلالها : 52.222.222  رهم
12 زنقة  رج فليلامة «ب» شقة 12 

فلرباط

للشركة  فلوحيد   فلشريك  قرر   

بتاريخ )1 أكتوبر 1)2)، ما  لي :

تعيين مسيب فلشركة :

تقرر تعيين فلسيد محلد أوحنان، 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
2جFL (69 كلسيب للشركة ملد0  رقم 

قابلة  2ج  ونيو  في  تنتهي  محدو 0 

للتجد د كل سنة من طرف فلشريك 

فملسيب  صالحيات  وتحد   فلوحيد، 

فلتوقيع  شروط  حسب  فلجد د 

فملخولة له ؛

صالحيات  تفويض   : فلتوقيع 

محلد  للسيد  فالجتلاعي  فلتوقيع 

أوحنان حسب فلشروط فلتالية :

فيلا  تعلق  محدو   غيب  توقيع 

بالخدمات فلبنكية ؛

فيلا  خص  محدو   غيب  توقيع 

إجرفءفت فإل فر0 فليومية للشركة ؛

محلد  فلسيد  مع  توقيع مشتبك 

كيبي عن أي فلتزفم له عالقة بشرفء 

أو بيع فلعقارفت، فالئتلان ؛

باستثناء  فلرهن  ومعامالت 

فملتعلقة  فليومية  فإل فرية  فملعامالت 

بنشاط فلشركة.

للسيد محلد أوحنان حق إعطاء 

صالحيات فلتوقيع ألي شخص فيلا 

فليومية  فلعا  ة  فملعامالت   خص 

فملتعلقة بنشاط فلشركة.

تعد ل   : تعد ل فلنظام فألسا�سي 

على  فألسا�سي  فلنظام  من   1( فملا 0 

فلنحو فلتالي :

وصالحيات  تعيين   :  1( فملا 0 

فملدرفء :

قبل  من  فلشركة  إ فر0  تتم 

شخص طبيعي وفحد أو أكثب  ختارهم  

فملد ر  تعيين  فلوحيدـ  تم  فلشريك 

)فملدرفء) بوفسطة فلشريك فلوحيد.

طرف  من  فلشركة  تسييب   تم 

حسب  أوحنان  محلد  فلسيد 

فلشروط فلتالية :

فيلا  تعلق  محدو   غيب  توقيع 

بالخدمات فلبنكية.

فيلا  خص  محدو   غيب  توقيع 

إجرفءفت فإل فر0 فليومية للشركة.
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محلد  فلسيد  مع  توقيع مشتبك 

كيبي عن أي فلتزفم له عالقة بشرفء أو 

بيع فلعقارفت، فالئتلان.

باستثناء  فلرهن  ومعامالت 

فملتعلقة  فليومية  فإل فرية  فملعامالت 

بنشاط فلشركة.

 للسيد محلد أوحنان حق إعطاء 

صالحيات فلتوقيع ألي شخص فيلا 

فليومية  فلعا  ة  فملعامالت   خص 

فملتعلقة بنشاط فلشركة.

فلوكالة للقيام باإلجرفءفت.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط 

رقم  إ دفع   ،(2(( 18  نا ر  في 

.1(1072

  225 P

U-SERVICE
ش م م

فلرفسلال فالجتلاعي : 122.222 

 رهم

فملقر فالجتلاعي 08 شارع فال أوال  

عليب إكدفل، فلرباط

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

قد   ،(2(1 0)  يسلرب  بتاريخ  سال 

فملسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس  تم 

فملحدو 0 ويهدف نشاطها فالجتلاعي:

 مقاول جدمات فلتنظيف.

رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسلة 

122  رهم للحصة فلوفحد0.

 522 فلبوعيا ي  وسف  فلسيد 

حصة.

فلسيد   نية  وسف 522 حصة.

سنة   99  » فلشركة  نشاط  مد0 

فلنهائي أي من  فلتأسيس  من  فبتدفء 

تاريخ وضع فلسجل فلتجاري.

فلسنة فملالية من فاتح  نا ر إلى 1ج 

 يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة 

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

أكدفل  فوال  عليب  شارع فال   08

فلرباط.

فلبوعيا ي  فلسيد   : تسييب  تحت 

 وسف وفلسيد   نية  وسف.
فلتجاري  بالسجل  مقيد0 

.157(11
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STE RAYAN FIRST
SARL

رقم فلسجل فلتجاري : جج1555

تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

وضع  تم   ،(2(1 ج)  ونيو  بتاريخ 

فلقوفنين فألساسية لشركة محدو 0 

فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد ذفت 

فملليزفت فلتالية :

)روف   فلسياحي  فلنقل   : فلهدف 

فألعلال).

)فلنقل فلشخ�سي وفملدر�سي).

فملقر : علار0 رقم 2ج شقة رقم 8 

حسان  شارع موالي فحلد فلوكيلي، 

فلرباط.
 122.222 في  حد    : فملال  رأس 

 رهم.

غيب  ملد0  فلشركة  تدفر   : فملسيب 

محدو 0 من طرف :
زمامة علا .

برو رفيق.

بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

1)2)، تحت رقم  ج) سبتلرب  بتاريخ 

.117771
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STE SEHALA
SARL AU

رقم فلسجل فلتجاري : ج1)157

تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية 
ذفت فلشريك فلوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ فاتح  يسلرب 1)2)، تم وضع 

فلقوفنين فالساسية لشركة محدو 0 

فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد ذفت 

فملليزفت فلتالية :

فلهدف : تاجر.

تسويق فملنتجات فلزرفعية.

فستيبف  وتصد ر.

فملقر : علار0 رقم 2ج شقة رقم 8 

حسان  فلوكيلي  فحلد  موالي  شارع 

فلرباط.

بلا  فملال  رأس  حد    : فملال  رأس 

قدره 122.222  رهم.

غيب  ملد0  فلشركة  تدفر   : فلتسييب 

محدو 0 من طرف : منيوي فليز د.

بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم  تحت   ،(2(( 18  نا ر  بتاريخ 

.1(10(6
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STE FACILE-MACILE
SARL AU

رقم فلسجل فلتجاري : 15)157

تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية 
ذفت فلشريك فلوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ فاتح  يسلرب 1)2)، تم وضع 

فلقوفنين فالساسية لشركة محدو 0 

فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد ذفت 

فملليزفت فلتالية :

فلهدف : فستشارفت إ فرية.

تجار0.

فستيبف  وتصد ر.

فملقر : علار0 رقم 2ج شقة رقم 8 

حسان  فلوكيلي  فحلد  موالي  شارع 

فلرباط.

بلا  فملال  رأس  حد    : فملال  رأس 

قدره 122.222  رهم.

غيب  ملد0  فلشركة  تدفر   : فلتسييب 

محدو 0 من طرف : منيوي فليز د.

بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم  تحت   ،(2(( 18  نا ر  بتاريخ 

.1(10(7
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STE SAFI PROFIL

SARL AU

رأسلالها : 122.222  رهم

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

 ،(2(1 نوفلرب   (9 بتاريخ  فملنعقد 

تقرر ما  لي :

ليشلل  فلشركة  نشاط  تعد ل 

فملباني،  بالتقسيط،  )تاجر)  فلحد د 

فألشغال  فلعقاريين،  فملطورين 

فملختلفة وفلبناء )مقاول).

من   ( فلفصل  تغييب  وبالتالي 

فلقانون فالسا�سي.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بسال بتاريخ 6  نا ر ))2)، 

تحت رقم ))81ج.

230 P

STE JOY EQUIPEMENTS

فلكائن مقرها بإقامة فمل 1، فلطابق 

)، فلشقة )، طريق شابو، 

عين فلسبع، فلدفر فلبيضاء

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلقانون  وضع  تم   ،(2(1 ) نوفلرب 

فملسؤولية  ذفت  للشركة  فألسا�سي 

وفحد  شريك  من  فملحدو 0 

باملوفصفات فلتالية :

.JOY EQUIPEMENTS : فلتسلية

فملوضوع فالجتلاعي : تاجر.

122.222  رهم،   : فملال  رأس 

1222 حصة فجتلاعية  مقسلة غلى 

مسجلة  للوفحد0  122  رهم  ب 

ومحرر0.

فملد0 : 99 سنة.

فلتسييب : فلسيد0 أميلة فتاح.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  وتم 

فلتجارية بالدفر فلبيضاء.

كلا تم تسجيل فلشركة بالسجل 

فلتجاري تحت رقم 0797)5.

231 P
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فملنعقد  فلعرفي  فلعقد  بلقت�سى 
بتاريخ 0) نوفلرب 1)2)، تقرر ما  لي :

تغييب فملقر فالجتلاعي.
تم تغييب فملقر فالجتلاعي للشركة 

إلى :
حي   18( فلرقم  فنيسة  إقامة 

فالنبعاث سال.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بالرباط  فلتجارية 

))2)، تحت رقم 1006)1.
232 P

شركة بنايات أم
ش م م

)1 مكرر، شقة رقم ج، زنقة لنان 
فملحيط فلرباط

تبعا ملحضر فلجلع فلعام للشركاء 
في  فملسجلة   ،(2(( 0  نا ر  بتاريخ 
تم   ،(2(( 5  نا ر  بتاريخ  فلرباط 
وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت 
مسؤولية محدو 0 باملليزفت فلتالية :
أم بنا ات  شركة   :  فلتسلية 

 ش م م.
فملقر فلتجاري : )1 مكرر شقة رقم 

ج، زنقة لبنان، فملحيط فلرباط.
فملوضوع :

منعش عقاري.
فألشغال فملختلفة.

علوما جليع فلعلليات فلتجارية، 
وغيب  فلعقارية  فملالية،  فلصناعية، 
في  فملساهلة  فلتي  لكنها  فلعقارية 

تنلية فلشركة.
من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس فلفعلي للشركة.
من  فلشركة  تسييب   : فلتسييب 
طرف فلسيد متوكل  وسف وفلسيد 

فلكريمي عبد فلحكيم.
122.222  رهم   : فلرأسلال 

موزعة بين فلشركاء كلا  لي :
فلسيد متوكل  وسف 522 حصة.

فلسيد فلكريمي عبد فلحكيم 522 
حصة.

فملجلوع : 1222 حصة.

كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم  تحت   ،(2(( بتاريخ  نا ر 

.1(1079
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HOLDAGRO
S A

رأسلالها : 76.222ج.6ج  رهم

مقرها ب ساحة فلعلويين ص ب 09، 

فلرباط

بلوجب فجتلاع فلجلعية فلعامة 

5)  ونيو  لللساهلين فملنعقد بتاريخ 

1)2)، قرر ما  لي :

مهدي  محلد  فلسيد  تعيين  تم 

سنوفت  ست  ملد0  متصرف  فلهلزي 

فلجلعية  فجتلاع  فجتتام  مع  تنتهي 

فلعامة فلتي ستبث في حسابات فلسنة 

فملالية فملختتلة في ج1  يسلرب 6)2).

فالتية  فملتصرفين  مهام  تجد د 

أسلاؤهم :

فمللثل  لللغرب  فلفالحي  فلقرض 

من طرف فلسيد طارق سيجيللا�سي.

فلسيد جلال فلد ن فلجلالي.

فل�سي عبد فلرحلان فلصنيهجي.

فإل فر0  مجلس  فجتلاع  بلوجب 

قرر   ،(2(1 مارس   8 فملنعقد بتاريخ 

ما  لي :

وففق مجلس فإل فر0 على فستقالة 

منصبه  من  شكيبي  فؤف   فلسيد 

رئيسا ملجلس فإل فر0 للشركة ومنحه 

ترب ر فلذمة في ما  خص مد0 تسييبه.

من  علرفني  نزفر  فلسيد  فستقالة 

ومنحه  للشركة  عاما  مد رف  منصبه 

ترب ر فلذمة فيلا  خص مد0 تسييبه.

تعيين فلسيد محلد فملهدي فلهلزي 

عاما  ومد رف  فإل فر0  ملجلس  رئيسا 

 لشركة  HOLDAGRO SA هولدفكرو 

ش م  )مع أوسع فلصالحيات).

تعيين فلسيد0 مريم رشدي مد ر0 

عامة منتدبة للشركة.

أسهم  بيع  عقو   على  فملصا قة 
 ،HOLDAGRO SAوحصص فلشركة
 BIO شركة  طرف  من  فمللسوكة 
 CITRUMAو بيوبيف،   BEEF SA
SARL سيتبوما ش م م، وذلك لفائد0 

فلقرض فلفالحي لللغرب.
مجلس  فجتلاع  بلوجب 
،(2(1 ماي   18 في  فملنعقد   فإل فر0 

قرر ما  لي :
تعيين فلسيد0 إلهام جوهر مد ر0 
هولدفكرو  لشركة  منتدبة   عامة 

.HOLDAGRO SA ش م
بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت   ،(2(1 نوفلرب  ج  بالرباط  وم 

رقم جج121.
لإلشار0 وفلنص

234 P

إئتلانية صوفيطا

ZAYCO
SARL AU
حل مسبق

فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فالستثنائي بتاريخ ))  يسلرب 1)2)، 
 ZAYCO قرر فلشريك فلوحيد لشركة
مقرها تجزئة روف ال أ. ب. س. م. ج. 

فسفي ما  لي :
حل مسبق للشركة.

عيوش  محلد  فلسيد  تعيين 
كلصفي للشركة.

كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية باسفي 
تحت رقم   ،(2(1 7)  يسلرب  بتا خ 

.(669
مقتطف قصد فلنشر
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فئتلانية صوفيطا

ETS AGRICOLE MOUIZ
S.A.R.L A A.U

حل مسبق
فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 
 (2(1 نوفلرب   5 بتاريخ  فإلستثنائي 
 ETS لشركة  فلوحيد  فلشريك  قرر 
شارع  مقرها   AGRICOLE MOUIZ
محلد فلخامس جلعة سحيم آسفي 

ما  لي :

حل مسبق للشركة.

فالله  عبد  محلد  فلسيد  تعيين 

معز كلصفي للشركة.

كتابة  لدى  فلقانوني:  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكلة فإلبتدفئية بآسفي 

تحت عد    (2(1 نوفلرب   (( بتاريخ 

.(562
مقتطف قصد فلنشر
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فئتلانية صوفيطا

SAFE CLEANING
S.A.R.L A.U

تأسيس شركة ذ.م.م.

 بشريك وفحد

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
فلقانون  تم وضع  0)  يسلرب1)2) 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

لها  وفحد  بشريك  فملحدو 0 

فلخصوصيات فلتالية :

.SAFE CLEANING فالسم

فلهدف :

تصنيع، شرفء، بيع،إ رف ، تصد ر 

وفملصفية  وفملطهر0  فملنقية  فملوف  

وغيبها.

أو  عا ي  وكرفء  وإقتناء  إحدث 
فألصول  لجليع  فلحر  فلتسييب  تحت 

فلتجارية لها عالقة بأنشطة فلشركة.

فلعلليات  جليع  عامة  وبصفة 

فلتجارية فلتي أو فملالية أم فملنقولة أو 

فلعقارية فلتي ترتبط بصفة مباشر0 

أو غيب مباشر0 بهدف فلشركة أو فلتي 

من شأنها أن تساهم في تطوير أنشطة 

فلشركة.

فملد0 : 99 سنة.

طريق   6،5 كلم   : فملقر فإلجتلاعي 

 فر �سي عي�سى آسفي.

122.222.22  رهم   : فملال  رأس 

فئة  من  حصة   1.222 على  مقسم 

122  رهم للحصة فلوفحد0 فكتتبت 

نقدف وسد ت بأكللها.

فلتسييب : عين فلسيد وفصل فلغلاز 

.(HH112فلبطاقة فلوطنية 58ج(
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لدى كتابة   : تم فإل دفع فلقانوني 
فلضبط باملحكلة فإلبتدفئية بآسفي 
تم  حيث   (2(( 6  نا ر  بتاريخ 
تحت  فلتجاري  بالسجل  فلتسجيل 

عد  85ج)1.
مقتطف قصد فلنشر

237 P

STE STATION ATLAS LUB
ش.م.م

محطة فلخدمات
زنقة 8 بويلحاكن جنيفر0

نص فلتأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   (2(( ج  نا ر   
ذفت مسؤولية محدو 0 باملوفصفات 

فلتالية :
 STATION شركة   : فلتسلية 

.ATLAS LUB
مسؤولية  ذفت  شركة   : فلصفة 

محدو 0.
 8 زنقة   : فإلجتلاعي  فملقر 

بويلحاكن جنيفر0.
فلغرض : محطة فلخدمات.

 122.222.22 فلرأسلال : حد  في 
1222 حصة موزعة   رهم موزع إلى 

على فلشكل فلتالي :
عبد فلرحلان مللجي 1222 حصة.

: تسيب فلشركة من طرف  فلتسييب 
فلسيد عبد فلرحلان مللجي وذلك ملد0 

غيب محد 0.
فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلقانوني للشركة لدى كتابة فلضبط 
بتاريخ  بخنيفر0  فإلبتدفئية  باملحكلة 
)1  نا ر ))2) تحت رقم 12/))2) 

فلسجل فلتجاري رقم 5)01.
238P 

STE ASSISTANCE IMILCHIL
SARL AU

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0 بشريك وحيد

على إثر فلعقد فلعرفي فلذي وقعه 
تم  فلشريك فلوحيد للشركة أسفله، 
وضع فلقوفنين فألساسية لشركة ذفت 
وحيد،  بشريك  محدو 0  مسؤولية 

وفلتي من جصائصها :

 STE.  : فإلجتلاعية  فلتسلية 
 ASSISTANCE IMILCHIL SARL

.AU
فملوضوع :

إسعاف وجر فمليات فملعطوبة أو 
فملعطلة أو إسعاف فملركبات فملتوقفة 

إثر حوف ث فلسيب أو فملعطلة.
تسفالوت،  :حي  فإلجتلاعي  فملقر 

مركز أغبالة، إقليم بني مالل.
فملد0 : 99 سنة.

122.222.22  رهم   : فلرأسلال 
 122 1222 حصة بقيلة  مكونة من 
فلشريك  بيد  كلها  للحصة   رهم 

فلوحيد فلسيد لحسن أ ت إيشو.
تكلف فلشريك فلوحيد   : فلتسييب 
غيب  ملد0  فلشركة  بتسييب  نفسه 

محد 0.
فلسنة فملحاسبية : من فاتح  نا ر 

إلى 1ج  يسلرب.
فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلقانوني باملحكلة فإلبتدفئية بلد نة 
بتاريخ  ج)،  رقم  تحت  تا لة  قصبة 
19  نا ر ))2) فلسجل فلتجاري رقم 

1ج1).
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STE  SPECTRA CAR
شركة محدو 0 فملسؤولية ذفت 

فلشريك فلوحيد
رأسلالها : 122.222.22  رهم

فملقر فلرئي�سي : 1 شارع عبد فلكريم 
فلخطابي فلطابق فألول رقم 0 

فملحيط فلرباط
تبعا لقرفر فلجلع فلعام فإلستثنائي 
لشركة   (219 مارس  فاتح  بتاريخ 
محدو 0  شركة   SPECTRA CAR
فلوحيد  فلشريك  ذفت  فملسؤولية 
وتسلية  فلشركة  تصفية  إقرفر  تم 
فلسيد0 بزف د هدى كلصفية للشركة 
وتحد د مقر فلتصفية ب 1 شارع عبد 
فلكريم فلخطابي فلطابق فألول رقم 0 

فملحيط فلرباط.
باملحكلة   : فلقانوني  فإل دفع 
رقم  تحت  بالرباط  فلتجارية 

122970وبتاريخ 11  ونيو 219) .
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STE NOVASTUS
شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها : 122.222.22  رهم

فملقر فإلجتلاعي : رقم )91 فلطابق 

فلثاني حي فملنزه ح.ي.م فلرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بلوجب 

شركة محدو 0   NOVASTUS شركة

 (2(1 19نوفلرب  بتاريخ  فملسؤولية، 

ذفت فملليزفت فلتالية :

ملون فلحفالت.

من  مكون   : فلشركة  رأسلال 

  1222 إلى   مقسم  122.222  رهم 

للحصة  122  رهم  فئة  من  حصة 

مقسلة على فلشكل فلتالي :

فلسيد  اسين علور 722 حصة.

فلسيد فلياس علور 22ج حصة.

محد 0  غيب  ملد0  مسيب0  فلشركة 

من طرف فلسيد  اسين علور.

99 سنة  محة فلشركة محد 0 في 

فبتدفء من تاريخ تسجيلها في فلسجل 

فلتجاري .

باملحكلة  فلشركة  تسجيل  تم 

9)  يسلرب  فلتجارية بالرباط بتاريخ 

1)2) وتحت رقم 156887.

241 P

STE SAGERET
شركة محدو 0 فملسؤولية

 ذفت فلشريك فلوحيد

رأسلالها : 122.222.22  رهم

فملقر فإلجتلاعي : رقم )91 فلطابق 

فلثاني حي فملنزه ح.ي.م فلرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بلوجب 

محدو 0  شركة   SAGERET شركة 

فملسؤولية، بتاريخ 15 نوفلرب 1)2) 

ذفت فملليزفت فلتالية :

فلطباعة.

فألشغال فملتنوعة.

من  مكون   : فلشركة  رأسلال 

  1222 إلى   مقسم  122.222  رهم 

للحصة  122  رهم  فئة  من  حصة 

مقسلة على فلشكل فلتالي :

فلسيد علي فلقصري 1222 حصة.

فلشركة : مسيب0 من طرف فلسيد 

علي فلقصري.

مد0 فلشركة : محد 0 في 99 سنة 

فبتدفء من تاريخ تسجيلها في فلسجل 

فلتجاري .

بكتابة  فلشركة  تسجيل  تم 

بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

1)2) وتحت رقم  9)  يسلرب  بتاريخ 

.156889
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STE M& M STORE
شركة محدو 0 فملسؤولية

 ذفت فلشريك فلوحيد
رأسلالها : 122.222.22  رهم

فملقر فإلجتلاعي : أمل 5 رقم 1222 

فملسيب0 ح.ي.م 

 فلرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بلوجب 

شركة   M & M STORE شركة 

فلشريك  ذفت  فملسؤولية  محدو 0 

 (2(1 نوفلرب   16 بتاريخ  فلوحيد، 

ذفت فملليزفت فلتالية :

تاجر فأللبسة.

فلكهربائية  فأل وفت  في  تاجر 

وفاللكتبونيات.
من  مكون   : فلشركة  رأسلال 

122.222.22  رهم مقسم إلى  1222  

للحصة  122  رهم  فئة  من  حصة 

مقسلة على فلشكل فلتالي :

 1222 بنلويس  فمين  فلسيد 

حصة.

فلشركة : مسيب0 من طرف فلسيد 

فمين بنلويس.

مد0 فلشركة : محد 0 في 99 سنة 

فبتدفء من تاريخ تسجيلها في فلسجل 

فلتجاري .

بكتابة  فلشركة  تسجيل  تم 

بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

1)2) وتحت رقم  2ج  يسلرب  بتاريخ 

ج15695.
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STE TRANS ASSIR
شركة محدو 0 فملسؤولية 

رأسلالها : 122.222.22  رهم

فملقر فلرئي�سي : 2ج إقامة مربوكة 

فملنزه فلطابق فلثالث شقة رقم 8 

تلار0

تبعا لقرفر فلجلع فلعام فإلستثنائي 

لشركة   (2(2 9)  يسلرب  بتاريخ 

محدو 0  شركة   TRANS ASSIR

فملسؤولية تم إقرفر تصفية فلشركة 

فملصطفى  فسيب  فلسيد  وتسلية 

مقر  وتحد د  للشركة  كلصفي 

2ج إقامة مربوكة فملنزه  فلتصفية ب 

فلطابق فلثالث شقة رقم 8 تلار0.

باملحكلة   : فلقانوني  فإل دفع 

فلتجارية بالرباط تحت رقم 111095 

وبتاريخ 8 مارس 1)2) .
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 CABINET DE RADIOLOGIE

DE LA TOUR HASSAN
SARL

رأسلال فلشركة : 122.222.22.) 

 رهم

فملقر فإلجتلاعي : )1 زنقة تونس 

حسان فلرباط

فلسجل فلتجاري : 985)0

بتاريخ فملنعقد  فلعام   فلجلع 

بأغلبية  ))2)  وففق  12  نا ر   

على   ((1222/10222( ج/)  فلثلثين 

وفحد  شريك  فلتي  تخدها  فلقرفرت 

فلذ ن  فلحصص  حاملي  من  أوأكثب 

فلحصص  نصف  من  أكثب   لثلون 
فلقانون  من   70 رقم  فملا 0  بلوجب 

05-96 ما  لي :

موفءمة فلقوفنين للنظام فألسا�سي 
فلقانون ألحكام  وفقا   للشركة 

مهنة  بلزفولة  فملتعلق   13-131

فلطب في فملغرب فملنشور في فلجريد0 

ومرسومه   (215 في مارس  فلرسلية 

فلصا ر   2-15-447 رقم  فلتنفيذي 

216)، وتعيين فلطبيب  16 مارس  في 

فلدرقاوي حسن مد رف طبيا.

منح تعويض شهري ثابت بلوجب 
 8222.22 بقيلة  فإلجتلاعية  فملهلة 
 رهم لفائد0 كل من فملسيب ن فلسيد 
فلزبدي  وفلسيد  حسن  فلدرقاوي 
عالوفت  منح  إلى  باإلضافة  محلد، 
على  فلتوقيع  مسؤولية  مخاطر  على 
فملختلفة  وفإلتفاقيات  فلعقو   كافة 

للشركة.
سيتلقى كل من فلطبيبين أجصائي 
وحجم تعويض  تناسب   فألشعة 
فحوصات  من  به  ما  قوم 
منهلا  طبيب  كل  فإن  طبية،وبالتالي 
كل  عن   %50 بنسبة  تعويضه   تم 

فحص طبي قام به.
 تم  فع هذه فلتعويضات حسب 
رغبة كل طبيب إما عن طريق شيك 

أو تحويل بنكي أو نقدف.
فلقانون  من   62 لللا 0  طبقا 
بن  فلسيد  تعيين  تم   ،13-131 رقم 
للبطاقة  فلحامل  هللا  عبد  فحليد0 
مسيبف   JC407526 رقم  فلوطنية 
ملصحة  وفملالية  فإل فرية  للشؤون 

فألشعة ما عدف فلشؤون فلطبية.
لحامل  تعطى  فلصالحيات  جليع 
فلعام  للجلع  مستخرج  أو  نسخة 
فإلجرفءت  بجليع  فلقيام  أجل  من 
فلتابعة للقرفرفت فملتخد0 وإ دفعها في 

فملحكلة فلتجارية بالرباط.
باملحكلة   : فلقانوني  فإل دفع  تم 
2)  نا ر  بتاريخ  بالرباط   فلتجارية 

.D1(1081 2) تحت رقم((
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 STE ETABLISSEMENT PRIVE
AISSA

SARL AU
شركة مؤسسة عي�سى فلخاصة
شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها : 122.222.22  رهم

مقرها فإلجتلاعي : حي ف ت عبدي 
تونفيت ميدلت

تأسيس
رقم فلسجل فلتجاري : 5ج2ج ميدلت
فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 
 (2(1 نوفلرب  2ج  بتاريخ  فلتأسي�سي 
ثم إحدفث فلنظام فألسا�سي لشركة 

ذفت فملوفصفات فلتالية:

: شركة مؤسسة عي�سى  فلتسلية 
 STE ETABLISSEMENT فلخاصة 

.PRIVE AISSA SARL AU
فلهدف : تعليم فلسياقة.

فلرأسلال : 122222.22  رهم.
عي�سى  علوفن  فلسيد   : فلشركاء 

122222.22  رهم.
: تسيب فلشركة من طرف  فلتسييب 

فلسيد علوفن عي�سى.
حي ف ت عبدي   : فملقر فإلجتلاعي 

تونفيت ميدلت.
بكتابة   : فلقانوني  فإل دفع  تم 
بليدلت  فإلبتدفئية  فملحكلة  ضبط 
عد   تحت   (2(( 10  نا ر  بتاريخ 

.(2((/1(
ملخص قصد فلنشر

فملسيب
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SOCIETE ASSANI TRAVAUX
SARL AU

N°20 HAY MASSIRA 1 TEMARA
فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فلغيب فلعا ي بتاريخ 5  نا ر ))2) تم 

إقرفر ما  لي :
فلرأسلال فإلجتلاعي لشركة  رفع 
إلى   122.222.22 من  ترففو  فسني 
إلى  مقسم  1522222.22  رهم 
15222 حصة إجتلاعية قيلتها 122 

 رهم.
لدى   : فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ بالرباط  فلتجارية   فملحكلة 

 19  نا ر ))2) تحت عد  1076)1. 
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B.ZINE
 شركة محدو 0 فملسؤولية 

ذفت شريك وحيد
 رأسلالها : 122.222.22  رهم

فملقر فالجتلاعي:  2) مكرر
 زنقة فلعربية فلسعو  ة

 تلار0 
فملساهلين  ملدفوالت  طبقا 
فملجتلعين بالجلع فلعام فلغيب فلعا ي 
تقرر  قد   ،(2(( )1  نا ر  بتاريخ 

إكلال فلهدف فالجتلاعي ب :

 -صالون فلتجليل وعنا ة فألظافر 

وفللياقة فلبدنية .

)فلهدف فالجتلاعي) من  ج2  فلبند 

فلقانون فألسا�سي قد تغيب باملناسبة.

بكتابة  فلقانوني  فلوضع  تم 

فالبتدفئية  فملحكلة  لدى  فلضبط 

بتلار0 ، بتاريخ 19  نا ر ))2)، تحت 

رقم 00)7.                           
قصد فلنشر

248 P

 SOCIETE BOULAHIA

 TOPOGRAPHE ETUDES

CONSEILS
شركة محدو 0 فملسؤولية

 ذفت شريك وحيد

 رأسلالها : 122.222.22    رهم

فملقر فالجتلاعي:  026، فلطابق 

فلثاني، سكتور ج، تجزئة رياض فوال  

مطاع، تلار0 

فملساهلين،  ملدفوالت  طبقا 

فملجتلعين بالجلع فلعام فلغيب فلعا ي 

قد تقرر    ،(2(( بتاريخ فاتح  نا ر 

تحويل فملقر فالجتلاعي فملوجو  سابقا 

ج،  سكتور  فلطابق فلثاني،   ،026 ب 

فلى  تلار0  تجزئة رياض فوال  مطاع، 

كيش  حي   0 رقم  شقة  08ج  علار0 

فالو ف ة، تلار0.

من  فالجتلاعي)  )فملقر   20 فلبند 

فلقانون فألسا�سي قد تغيب باملناسبة.

بكتابة  فلقانوني  فلوضع  تم 

فالبتدفئية  فملحكلة  لدى  فلضبط 

بتلار0 ، بتاريخ 19  نا ر ))2) تحت 

رقم ج0)7.
عن فلشركة
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ENOVET INGENIERIE
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

تأسيس  تم  قد   (2(1 أكتوبر   18  

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 وفلتي 

تحلل فلخصائص فلتالية :
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 ENOVET  : فلتسلية 
.INGENIERIE

فلهدف فإلجتلاعي :
مكتب فلدرفسات.

 122.222.22  : فلشركة  رأسلال 
 رهم.

من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 
فلتأسيس فلنهائي.

فملقر فإلجتلاعي : تلار0 وفاق إقامة 
فلعباسية علار0 ب شقة 12.

فلتسييب : 
فلسيد محلد أبو سعيد .

فلسيد فحسا ن ف ت قسو.
فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  رقم 
باملحكلة فإلبتدفئية بتلار0 5125ج1.
10  نا ر  بتاريخ  فإل دفع فلقانوني  

.(2((
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شركة فيتمون برو
تلار0 تجزئة 52 هكتار سكتور ج 

بقعة فلنصر 5 جRج
تأسيس شركة

بد وفن  موثق  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ فلجايي  لبنى   فألستاذ0 
تأسيس  تم   (2(1 9)  يسلرب   
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 

فلخصائص فلتالية :
فلتسلية : فيتلون برو.

 52 تجزئة  تلار0   : فلشركة  مقر 
هكتار سكتور ج بقعة فلنصر 5 جRج.

هدف فلشركة :
 صنع فملالبس فلخاصة بالعلل.

وصناعة  فلتقليد ة  وفملالبس 
فلستائر.

رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 
122.222.22  رهم  في  فلشركة 
مقسلة على 1222 حصة لكل حصة 

122  رهم على فلشكل فلتالي :
 092 فلرميقي  أميلة  فلسيد0 

حصة.
 512 جلكان  أسلاء  فلسيد0 

حصة.
جلكان  أسلاء  فلسيد0  تعيين  تم 
غيب  ملد0  للشركة  وحيد0  كلسيب0 

محد 0.

تم وضع فلقانون فألسا�سي للشركة 

تحت  بتلار0  فإلبتدفئية  باملحكلة 

5)51ج1  رقم فلسجل فلتجاري عد  

بتاريخ 17  نا ر ))2).
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 SOURY LOGISTICS 
TRANSPORT ET LOGISTIQUE

 N°37 ANGLE BOULEVARD

 MED DIOURI ET MED ABDOU

RESIDENCE CAMELIA KENITRA

GSM : 0661.22.71.23

شركة سوري لوجيستيك

ش.ذ.م.م

رأسلالها : 522.222.22.)  رهم

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

لشركة سوري لوجيستيك ش.ذ.م.م 

 ،(2(1 نوفلرب  فاتح  في  فملنعقد 

للشركة فملشاركين   قررفملد رين 

 ما  لي :

تحويل فملقر فإلجتلاعي للشركة : 

زفوية  7ج  رقم  فلقد م  فملقر  من 

شارع محلد فلد وري وشارع محلد 

إلى  فلقنيطر0  كاميليا  إقامة  عبدو 

جS1/18 A شقة  فملقر فلجد د علار0 

مهد ة  طريق  أليانس  فرنا   (1 رقم 

فلقنيطر0.

0 من  فلتغييب فملتبتب للفصل رقم 

فلقانون فألسا�سي لللقر فإلجتلاعي.

باملحكلة   : فلقانوني  فإل دفع  تم 

15  يسلرب  فإلبتدفئية بالقنيطر0 في 

1)2) تحت رقم 5992.
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 RABAT MAISONS ET

SERVICES
SARL

تعد ل
فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 

 RABAT MAISONS ET لشركة 

5)  يسلرب  في  وفملؤرخ   SERVICES

1)2) قرر فلشركاء ما  لي :

بيع فلحصص فإلجتلاعية قام كل 

من فلسيد هشام فلكبابري 122 حصة 

وفلسيد0 مريم سالوي حسناوي 122 

فإلجتلاعية  حصصهلا  ببيع  حصة 

وفلبالغة 22) حصة إلى فلسيد0 نا  ة 

 (22 بنعبدهللا فلتي قبلت شرفئها أي 

حصة بلبلغ 2222.22) رهم.

للشركة  فلقانوني  فلشكل  تغييب 

بعد بيع جليع فلحصص إلى فلسيد0 

نا  ة بنعبدهللا تحويل شكل فلشركة 

إلى شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

 RABAT MAISONS ETبشريك وفحد

.SERVICES SARL AU

وتعيين  فلقد م  فملسيب  فستقالة 

فلجلع  قام  للشركة  جد د0  مسيب0 

فلعام باملوففقة على فستقالة فملسيب 

هشام  فلسيد  للشركة  فلقد م 

نا  ة  فلسيد0  وتعيين  فلكبابري 

بنعبدهللا كلسيب0 جد د0 للشركة.

للشركة  فإلجتلاعي  فلهدف  تغييب 

وذلك بحصره في فألنشطة فلتالية :

مقهى وطعم.

مخرز0 وحلويات.

ملون.

تعد ل فلقانون فالسا�سي للشركة 

فلسالفة  فلتعد الت  بإ جال  وذلك 

فلذكر ووفقا ملا  قتضيه فلقانون.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط 

رقم  تحت   (2(( 19  نا ر  في 

.1(1065
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STE MEDCARE SYSTEMS 
ش.م.م

15 شارع فالبطال رقم 0 أكدفل 

فلرباط.

س.ت : 7ج1ج11

فلعا ي  فلغيب  فلجلع  بلقت�سى 
قرر  (2(1 16  يسلرب  في   فملؤرخ 

 ما  لي :

إجتلاعية  حصة   522 تفويت 

لفائد0  جالد  مربوك  فلسيد  ملالكها 

فلسيد فللحياني عصام.

للشركة  فلقانوني  فلشكل  تحويل 

من شركة ذفت م.م إلى شركة  فت 

م.م بشريك وحيد.

جالد  مربوك  فلسيد  فستقالة 

فلسيد  وتنصيب  فلشركة  تسييب  من 

ملد0  للشركة  مسيب  عصام  فللحياني 

غيب محد 0.

تحيين فلنظام فألسا�سي.

لدى كتاب   : تم فإل دفع فلقانوني 

بالرباط   فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم  تحت   (2(( 0  نا ر   وم 

.1(1162
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 DISCOVER WORLD
 SARL AU

محرر  عرفي  عقد   بلقت�سى 

تم تكوين نظام   (2(1 ماي   17 في  

فملسؤولية  ذفت  لشركة  أسا�سي 

وحيد   شريك  ذفت  فملحدو 0 

جصائصها كالتالي:

 DISCOVER    : فلتسلية 

.WORLD

فلهدف:

 تلارس فلشركة فألهدفف فلتالية: 

 تنظيم فملناسبات .

وكالة فالسفار.

وكالة فالتصاالت وفلتسويق.

 8( بلوك ج رقم  فملقر فالجتلاعي: 

فلطابق فلثالت   ور فلحومر  قعوب 

فملنصور فلرباط.
مائة  فالجتلاعي:  فملال  رأس 

122.222.22  رهم مقسم إلى 1222 

 122.22 وفحد0  كل  قيلة  حصة 

 رهم.
فلتسييب: تم تعيين فلسيد0  فدوى 

فلتعريف  لبطاقة  فلحامل  فملجيدي 

كلسيب0   EE(8526ج رقم   فلوطنية 

وحيد0 للشركة وملد0 غيب محدو 0

وضع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط  كتابة  لدى  فلقانوني  فمللف 

باملحكلة فلتجارية بالرباط تحت رقم 

فلسجل فلتجاري ج))157. 
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TELECO ANFA
SARL AU

فستثنائي  عام  جلع  بلقت�سى 
قرر   (2(( ج1  نا ر  حرر في فلرباط 
 TELECO للشركة  فلوحيد  فلشريك 
ذفت  ش.م.م   ANFA SARL AU

فلشريك فلوحيد ما  لي :
طرف  من  حصة   (222 تفويت 
فلسيد معفي محلد إلى فلسيد جها  

وفكريم.
فستقالة فلسيد معفي محلد من 

منصبه كلسيب للشركة.
تعيين فلسيد جها  وفكريم كلسيب 

وحيد للشركة.
7.6 ج1 من فلقانون  تعد ل فملوف  

فألسا�سي للشركة.
بكتابة   : فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
بتاريخ   8292(5 تحت  فلدفرفلبيضاء 

19  نا ر ))2).
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C.H COM
SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE
EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES

 RUE 22 N°29 QN. SIDI KACEM
TEL : 25.ج7.59.01.6ج

IF : 2702187ج
TP : (162(6(2

RC : 24701
CNSS : 6227202

STE. FEED
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
عنوفن مقرها فإلجتلاعي : حي 

فلجد د رقم 0 زنقة 1) سيدي قاسم
تغييب تسلية فلشركة 

رقم فلتقيد في فلسجل فلتجاري : 
(0855

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تم تغييب تسلية  5) نوفلرب  في 
إلى   STE. FEED SARL من  فلشركة 

STE. GSMJD PRIVEE
باملحكلة   : فلقانوني  فإل دفع  تم   
بتاريخ قاسم  بسيدي   فإلبتدفئية 
 19  نا ر ))2) تحت رقم 2022-11.
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C.H COM

SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES

 RUE 22 N°29 QN. SIDI KACEM

TEL : 25.ج7.59.01.6ج

IF : 2702187ج

TP : (162(6(2

RC : 24701

CNSS : 6227202

 STE. TETECH TRAVAUX ET

NEGOCE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : حي 

فلياسلين بلوك ب رقم )2) سيدي 

قاسم 

تحويل فملقر فإلجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

(50(5

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في )) نوفلرب 1)2) تم تحويل 

من  للشركة  فلحالي  فإلجتلاعي  فملقر 

 (2( رقم  ب  بلوك  فلياسلين  حي 

فملغرب  قاسم  قاسم سيدي  سيدي 

 LOT  إلى تجزئة جيهان رقم 6ج مكرر

 JIHANE N°36 BIS SIDI KACEM

16222 سيدي قاسم فلغرب.

باملحكلة   : فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ قاسم  بسيدي   فإلبتدفئية 

 0  نا ر ))2) تحت رقم 20/))2).
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C.H COM

SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

EN COMPTABLITE DES ENTREPRISES

 RUE 22 N°29 QN. SIDI KACEM

TEL : 25.ج7.59.01.6ج

IF : 2702187ج

TP : (162(6(2

RC : 24701

CNSS : 6227202

STE. TAV G
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : حي 

فلياسلين بلوك ب رقم )2) سيدي 

قاسم 

تحويل فملقر فإلجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

7جج8)

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في )) نوفلرب 1)2) تم تحويل 

من  للشركة  فلحالي  فإلجتلاعي  فملقر 

 (2( رقم  ب  بلوك  فلياسلين  حي 

سيدي قاسم سيدي قاسم إلى تجزئة 

 LOT JIHANE 6ج مكرر   جيهان رقم 

 N°36 BIS SIDI KACEM 16000

سيدي قاسم.

باملحكلة   : فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ قاسم  بسيدي   فإلبتدفئية 

 0  نا ر ))2) تحت رقم ججج/1)2).
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SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

 STE. MAAROUF.K ET

MOHAMED.O

SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

 STE. فملؤرخ في 6  نا ر ))2) لشركة

 MAAROUF.K ET MOHAMED.O

مقرها  فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

إقامة  طرفا ة  زنقة  ج1  فإلجتلاعي 

فالهالي شقة ) مكناس قد تقرر :

فلحساب فلنهائي للتصفية.

موففقة على تقرير فملصفي.

باملحكلة   : فلقانوني  فإل دفع  تم 

2)  نا ر  بتاريخ  بلكناس  فلتجارية 

فلسجل  رقم  ج)  رقم  تحت   (2((

فلتجاري 9)ج08.
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R & F CONSULTING
SARL A.U

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

لشريك وحيد

رأسلالها فلتجاري : 12.222.22 

 رهم

فملقر فإلجتلاعي : رقم 6، زنقة ضا ة 

عوف فلطابق فلرفبع شقة رقم 16 

أكدفل فلرباط

فلسجل فلتجاري بالرباط تحت رقم 

95971

بلقت�سى محضر فلشريك فلوحيد 

 R & F CONSULTING SARL لشركة

A.U شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

 (9 بتاريخ  فملنعقد  وحيد،  لشريك 

أكتوبر 1)2) تقرر ما  لي :

فلنهائي  فلحساب  على  فملصا قة 

للتصفية.

فملصفي  إلى  فإلبرفء  وصل  منح 

فلسيد فارس رمضاني.

بصفة  وإغالقها  فلشركة  تصفية 

نهائية.

هذه  لكل   : فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلوثائق 

بالرباط  بتاريخ 2)  نا ر ))2) تحت 

رقم 1525)1.
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LAB2A
SARL

إعالن متعلق بالزيا 0 في رأس فملال
تبعا ملحضر مدفوالت فلجلع فلعام 

 LAB(A شركة  لشركاء  فإلستثنائي 

فملنعقد  فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

بالرباط،   (2(1 12  يسلرب  بتاريخ 

قرر فلشركاء ما  لي :

 : فلرأسلال فإلجتلاعي  في  فلزيا 0 

لقد تلت فلزيا 0 في رأسلال فلشركة 

وذلك  52.222).5  رهم،  بلبلغ 

52.222).6  رهم  مبلغ  إلى  لحلله 

فلرأسلال  توزيع  فإن  لذلك  ونتيجة 

فإلجتلاعي أصبح على فلنحو فلتالي :
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 1(.522 شامي  محلد  فلسيد 

حصة.

عثلان  بن  هللا  عبد  فلسيد 

522.)1 حصة.

 1(.522 أوحلي  حلو  فلسيد 

حصة.

 (5.222 كسم  أحلد  فلسيد 

حصة.

فملجلوع : 522.)6 حصة.

فلتصريح   : فلقانوني  فإل دفع 

فلتعد لي.

لدى كتابة   : تم فإل دفع فلقانوني 

بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم  تحت   (2(( 0  نا ر  بتاريخ 

.1(1172

تم إ دفع فلتصريح فلتعد لي لدى  

بتاريخ بالرباط  فلتجارية   فملحكلة 

من   70 رقم  تحت   (2(( 0  نا ر   

فلسجل فلتبتيبي .
للتلخيص وفلنشر

فلتسييب 
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CALL SERVICES
SARL AU

إعالن متعلق بتصفية فلشركة
فلعا  ة  فلقرفرفت  ملحضر  تبعا 

 CALL لشركة  فلوحيد  للشريك 

SERVICES ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

 (2(1 ))  ونيو  بتاريخ  فملنعقد 

بالرباط تقرر ما  لي :

فلتصفية  تقرير  على  فملوففقة 

وفلحساب فلنهائي للتصفية فلذي لم 

 نتج عنه شيئ.
وبناء على ذلك تقررأنه لن  جري 

أي تسد د للحصص فإلجتلاعية.

فإلقفال  فلوحيد  فلشريك  أعلن 

فإلبرفء  وإعطاء  للتصفية  فلنهائي 

لللصفي من فلتسييب وإبرفء من وال ته.

لدى كتابة   : تم فإل دفع فلقانوني 

بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم  تحت   (2(( 0  نا ر  بتاريخ 

.1(1169

تم إ دفع فلتصريح فلتعد لي لدى  
بتاريخ بالرباط  فلتجارية   فملحكلة 
من  ج7  رقم  تحت   (2(( 0  نا ر   

فلسجل فلتبتيبي .
للتلخيص وفلنشر

فلتسييب
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IMM. OULAD MOHAT
SIGLE : IOM

 SOCIETE A RESPONSABILITE
 LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE
 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DH
 SIEGE SOCIAL : LOT HIBAT

 ELLAH 22 ETAG II APPT N°26
CITE EL HANAE BOUZNIKA

RE : 6681
IF : 50096187

فلعام  فلجلع  ملحضر  طبقا 
بتاريخ فملؤرخ  للشركة   فإلستثنائي 

 8  يسلرب 1)2) تقرر ما  لي :
فلرأسلال : 

فلعيساوي  حليد  فلسيد  تفويت 
لفائد0  إجتلاعية  حصة   1222

فلسيد عبد فملجيد فلعيساوي.
عبد  فلسيد  تعيين  تم   : فلتسييب 
فملجيد فلعيساوي مسيب وحيد للشركة 

ملد0 غيب محد 0.
فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فإلبتدفئية  فملحكلة  لدى  فلقانوني 
رقم  تجاري  سجل  سليلان  بابن 

6681 بتاريخ 8  يسلرب 1)2) .
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AZ LÖSUNG
 SARL 

  En Liquidation  
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

فثر قرفر فملسيب وفلشركاء      شركة     
AZ LÖSUNG شركة ذفت فملسؤولية 
 92.222.22 رأسلالها  فملحدو 0  

 رهم.
15، شارع  مقرها فالجتلاعي  رقم 

فألبطال، رقم 20 أكدفل –فلرباط. 

تلت  فملصفي  تقرير  قرفء0  وبعد 

فلتصفية   حسابات  على  فملصا قة 

ذمة فملصفي وفلنطق بإقفال  وإجالء 

علليات فلتصفية.  

بكتابة  تم  فلقانوني  فإل دفع 

بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم  تحت   (2(( 19  نا ر  بتاريخ 

               .1(1071
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HMZ SERVICE
 SARL  A.U        

  En Liquidation        

شركة ذفت فملسؤولية محدو 0 

بشريك وفحد  

لشركة  فلوحيد  فملسيب  قرفر  فثر 

ذفت  شركة   HMZ SERVICE

وفحد   بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 
 ٬ 122.222.22  رهم  رأسلالها 

مقرها فالجتلاعي شارع سيدي محلد 

167/ج1  رقم  علار0  هللا،  عبد  بن 

فلعكاري فلرباط. 

تلت  فملصفي  تقرير  قرفء0  وبعد 

فلتصفية   حسابات  على  فملصا قة 

ذمة فملصفي وفلنطق بإقفال  وإجالء 

علليات فلتصفية.  

بكتابة  تم  فلقانوني  فإل دفع 

بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

رقم  تحت   (2(( 19  نا ر  بتاريخ 

.1(1066
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وفا إما لإلنجا 

WAFA IMA ASSISTANCE S.A
س.ت فلبيضاء رقم : 5ج119.9
تعد الت في فملجلس فإل فري

من محضر مجلس فإل فر0 فملنعقد 

2)2) لشركة وففا  6) أكتوبر  بتاريخ 

مجهولة  شركة  أسيستانس  إ لا 

بزنس  بالدفرفلبيضاء  ومقرها  فالسم 

مندرونا،  تجزئة   ( فلقطعة  سنتب 

بالسجل  وفملقيد0  معروف،  سيدي 

رقم  تحت  بالدفرفلبيضاء  فلتجاري 

5ج1199  تجلى ما  لي :

سليلان  فلسيد  تقاعد  تسجيل 

فلشيهاب كلتصرف.

من محضر مجلس فإل فر0 فملنعقد 

لشركة   (2(2 12  يسلرب  بتاريخ 

وففا إ لا أسيستانس شركة مجهولة 

بزنس  بالدفرفلبيضاء  ومقرها  فالسم 

مندرونا،  تجزئة   ( فلقطعة  سنتب 

بالسجل  وفملقيد0  معروف،  سيدي 

رقم  تحت  بالدفرفلبيضاء  فلتجاري 

5ج.119  تجلى ما  لي :

ف ريس  موالي  فلسيد  تعيين 

فلسيد  مكان  كلتصرف  مغرفوي 

سليلان فلشيهاب.

تعيين فلسيد حسن برطال جلفا 

كلتصرف  مغرفوي  ف ريس  للسيد 

جد د.
جون  فلسيد  فستقالة  تسجيل 

باسكال  فنو كللثل  فئم لللتصرف 

فسيب لا.

تيسوط  نيكوال  فلسيد  تعيين 

كللثل  فئم لللتصرف فسيب لا.

فلقانوني  فإل دفع  إنجاز  تم 

فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بكتابة 

نوفلرب   15 بتاريخ  بالدفرفلبيضاء 

1)2) تحت رقم ))ج821.
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GRAFCO

SARL AU 

 N°15 RUE TELEMCAN RESIDENCE GHITA

MEKNES ، 50000، MEKNES MAROC

 YARAA
 SARL-AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالجتلاعي : رقم 1 

فملنطقة فلصناعية مجاط - 52222 

مكناس فملغرب

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج0198

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في 7)  يسلرب 1)2) تم :
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بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع   1-

من  أي  6.222.222  رهم  قدره 

 11.522.222 إلى  5.522.222  رهم 

مقاصة  إجرفء  طريق  عن   رهم 

فملقدفر  فملحد 0  فلشركة  مع   ون 

وفملستحقة.

فألسا�سي  فلنظام  تحيين   2-

للشركة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

19  نا ر  بتاريخ  بلكناس  فلتجارية 

))2) تحت رقم 2)).
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CABINET QUICK WAY

 CONSEIL COMPTABLE, FISCAL

&JURIDIQUE

MOB :  2661611(9ج

FIXE : 255669ج17ج

E-mail : quickway2011@gmail.com

SOCIETE ALKAIDAR
 SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 (2(1 نوفلرب   19 بتاريخ  بالرباط 

قرر فلشريك فلوحيد لشركة طريقنا 

ذفت  وحيد  بشريك  ش.م.م  فلكيدفر 
تأسيس  122222  رهم  رأسلال 

فلشركة كلا تقرر ما  لي:

فلهدف فإلجتلاعي : 

فلنقد ة  فملعامالت  تسييب 

وفستخالص فلفوفتيب.

تحويل فألموفل.

فلربفهلة  :  وفر  فإلجتلاعي  فملقر 

فلجزء 0 عامر بوقنا ل سال.
رأسلال فلشركة : 122222  رهم 

مقسلة إلى 1222 حصة من فئة 122 

 رهم للحصة فلوفحد0 كلها للشريكة 

فلوحيد0.

 1222 لغرو ي  جلعة  فلسيد0 

حصة.

من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة 

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

فلتسييب : فلسيد0 مريم فلعزوزي.
فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  رقم 

01)5ج.
لتأسيس  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بسال  فإلبتدفئية  فلشركةباملحكلة 
عد   تحت   (2(( ج  نا ر  بتاريخ 

8256ج.
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 WEBHELP UNIVERSITY
MAROC
SARL AU

س.ت فلرباط : ج66.99
تعيين مفوض قانوني

بلوجب فملحضر فملؤرخ بتاريخ 12 
قرر فلشريك فلوحيد   (2(1 سبتلرب 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  بالشركة 
 WEBHELP UNIVERSITY فملسلا0 
ج66.99)  فلرباط  )س.ت   MAROC
 (8 فلكائن مقرها فإلجتلاعي بالرباط 

شارع عالل بنعبد هللا ما  لي:
للسيد  فلقانوني  فلتفويض  إنهاء 
 MOHAMED بوشويرب  محلد 

.BOUCHOUIRAB
فوكطاف  وبار  فلسيد  تعيين 
جنسية  من   OCTAVE DUBAR

فرنسية كلفوض قانوني للشركة.
تم فإل دفع فلقانوني : بكتابة ضبط 
 18 فملحكلة فلتجارية بالرباط بتاريخ 

 نا ر ))2) تحت رقم 1016)1.
 فملسيب

ليدوفيك لومبيب
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WEBHELP SAS
 SUCCURSALE 

س.ت فلرباط : 59967
تغييب في إ فر0 فلفرع

بتاريخ  فملؤرخ  فملحضر  بلوجب 
فتخذ فملد ر فلعام   (2(1 12 سبتلرب 
 WEBHELP SAS فلفرنسية  للشركة 
فلقرفرفت  باألسهم  مبسطة  شركة 
فلتالية بخصوص فرع فلشركة فلكائن 
محج عالل بن عبد هللا   (8 بالرباط 

)س.ت فلرباط 59.967).

إنهاء مهام للسيد محلد بوشويرب 

MOHAMED BOUCHOUIRAB

كلد ر فلفرع.

فوكطاف  وبار  فلسيد  تعيين 

جنسية  من   OCTAVE DUBAR

فرنسية كلد ر فلفرع .

تم فإل دفع فلقانوني : بكتابة ضبط 

بتاريخ بالرباط  فلتجارية   فملحكلة 

 5  نا ر ))2) تحت رقم 6))1)1.

 فملد ر فلعام
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 STE SILVER BRIDGE

CONSULTING

SARL

رقم فلسجل فلتجاري : 156565

تكوين شركة محدو 0 فملسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

وضع  تم   (2(1 سبتلرب   10 بتاريخ 

فلقوفنين فألساسية لشركة محدو 0 

فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد ذفت 

فملليزفت فلتالية :

فلهدف :

فالستشارفت فإل فرية.

تاجر.

مختلفة  إنشاءفت  أو  أعلال 

)مقاول).

فملقر : علار0 رقم 2ج شقة رقم 8 

شارع موالي أحلد فلوكيلي، حسان، 

فلرباط.

بلا  فملال  رأس  حد    : فملال  رأس 

قدره 122.222  رهم.

غيب  ملد0  فلشركة  تدفر   : فلتسييب 

محدو 0 من طرف : فلغرفض كريم.

بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

بالرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ ج1  يسلرب 1)2) تحت رقم : 

.1(26(7
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RESTONORD
Société à Responsabilité limitée

Au capital de 10.000 DHS
 Siège social : Rue Dayet Erroumi

Appt n°5 Agdal - Rabat
فلسجل فلتجاري : 0629ج1

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
بتاريخ وسجل   (219 نوفلرب   11 

0  يسلرب 1)2) تم تعد ل ما  لي :
بيع فلحصص :

طرف  من  حصة   17 بيع 
فلسيد  إلى  فبنربفهيم  ف  ب  فلسيد 

عبد فلرحلان قنجع.
حصة من طرف فلسيد0   16 بيع 
  نا فلسلار إلى فلسيد عبد فلرحلان 

قنجع.
طرف  من  حصة   17 بيع 
فلسيد  إلى  بوسباع  محلد  فلسيد 

عبد فلرحلان قنجع.
تعيين فلسيد عبد فلرحلان قنجع 

كلسيب ثاني للشركة.
فألسا�سي  فلقانون  تحد ث 

للشركة.
فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط 

بتاريخ ج  نا ر ))2) تحت رقم 66.
لإل دفع وفلنشر

فلتسييب
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RESTOTANGER
Société à Responsabilité limitée

Au capital de 10.000 DHS
 Siège social : Rue Dayet Erroumi

Appt n°5 Agdal - Rabat
فلسجل فلتجاري : 0885ج1

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
بتاريخ وسجل   (219 نوفلرب   11 

ج  يسلرب 1)2) تم تعد ل ما  لي :
بيع فلحصص :

طرف  من  حصة   17 بيع 
فلسيد  إلى  فبنربفهيم  ف  ب  فلسيد 

عبد فلرحلان قنجع.
حصة من طرف فلسيد0   16 بيع 
  نا فلسلار إلى فلسيد عبد فلرحلان 

قنجع.
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طرف  من  حصة   17 بيع 

فلسيد  إلى  بوسباع  محلد  فلسيد 

عبد فلرحلان قنجع.

تعيين فلسيد عبد فلرحلان قنجع 

كلسيب ثاني للشركة.

فألسا�سي  فلقانون  تحد ث 

للشركة.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط 

بتاريخ 5  نا ر ))2) تحت رقم 7ج1.
لإل دفع وفلنشر

فلتسييب
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RESTOBOX
Société à Responsabilité limitée

Au capital de 10.000 DHS

 Siège social : Rue Dayet Erroumi

Appt n°5 Agdal - Rabat

فلسجل فلتجاري : 5059ج1

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

بتاريخ وسجل   (219 نوفلرب   (6 

ج  يسلرب 1)2) تم تعد ل ما  لي :

بيع فلحصص :

فلسيد  من طرف  حصة   17 بيع 

جالد  فلسيد  إلى  فبنربفهيم  ف  ب 

بلهري.

فلسيد  من طرف  حصة   17 بيع 

محلد بوسباع إلى فلسيد جالد بلهري.

حصة من طرف فلسيد0   16 بيع 

  نا فلسلار إلى فلسيد جالد بلهري.

تعيين فلسيد جالد بلهري كلسيب 

ثاني للشركة.

فألسا�سي  فلقانون  تحد ث 

للشركة.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط 

تحت رقم   (2(1 8)  يسلرب  بتاريخ 

8ج115.
لإل دفع وفلنشر

فلتسييب
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PASSION DU NORD
Société à Responsabilité limitée

Au capital de 10.000 DHS

 Siège social : Rue Dayet Erroumi

Appt n°5 Agdal - Rabat

فلسجل فلتجاري : 0615ج1

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

بتاريخ وسجل   (219 نوفلرب   11 

ج  يسلرب 1)2) تم تعد ل ما  لي :

بيع فلحصص :

طرف  من  حصة   17 بيع 

فلسيد  إلى  فبنربفهيم  ف  ب  فلسيد 

عبد فلرحلان قنجع.

حصة من طرف فلسيد0   16 بيع 

  نا فلسلار إلى فلسيد عبد فلرحلان 

قنجع.

طرف  من  حصة   17 بيع 

فلسيد  إلى  بوسباع  محلد  فلسيد 

عبد فلرحلان قنجع.

تعيين فلسيد عبد فلرحلان قنجع 

كلسيب ثاني للشركة.

فألسا�سي  فلقانون  تحد ث 

للشركة.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فلقانوني باملحكلة فلتجارية بالرباط 

بتاريخ ج  نا ر ))2) تحت رقم 65.
لإل دفع وفلنشر

فلتسييب
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STE INSIEME
SARL

تأسيس شركة إنسيم
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تقرر  بتلار0   (2(( ج1  نا ر 

فملسؤولية  محدو 0  شركة  تأسيس 

بالخصائص فلتالية :

فلتسلية فالجتلاعية : «إنسيم».

تجزئة صومعة   : فملقر فالجتلاعي 

حسان إقامة 57 شقة ج تلار0.

فلهدف : فلبناء وأنشطة متنوعة.

من تاريخ  سنة فبتدفء   99  : فملد0 

إحدفثها فلفعلي.

من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 
1ج  يسلرب من  فاتح  نا ر وتنتهي في 

كل سنة.
في  حد    : فالجتلاعي  فلرأسلال 
 1222 على  مقسم  122.222  رهم 

حصة بقيلة 122  رهم.
من  مسيب0  فلشركة   : فلتسييب 
طرف فلسيد بورفس حاكم فملد0 غيب 

محدو 0.
 : فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  رقم 
5159ج1 باملحكلة فالبتدفئية بتلار0.
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EXPO BUREAU
SARLAU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
بشريك وحيد

فلعام  فلجلع  ملحضر  طبقا 
نوفلرب   (0 في  فملنعقد  فالستثنائي 
 EXPO BUREAU لشركة   (2(1
مسؤولية  ذفت  شركة   SARLAU

محدو 0 بشريك وحيد.
 : فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  رقم 

96161 فلرباط.
تقرر ما  لي :

نقل فملقر فالجتلاعي للشركة من 
1جج شارع مصطفى فلسا ح فملنزه حي 

يعقوب فملنصور فلرباط.
فلرحلة  حي  فلصناعي  فلحي  إلى 

تجزئة 67 تابريكت سال.
تحيين فلقانون فألسا�سي للشركة.

لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 
فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  كاتب 
تحت   (2(1 7  يسلرب  في  بالرباط 

رقم )28)1.
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شركة فلدرفسات مهى فيسك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE - FISCALITE

TEL N° : 25.(8.5(.85.ج(

FAX N° : 25.(8.5(.79.8(

محاسبة - ضرفئب

شارع محلد فلخامس، أوال  تا لة

شركة نور ساد لألشغال
ش.م.م ذفت فلشريك فلوحيد

حي رفبحة، شارع فلقدس، زنقة 

مرفكش، أوال  تا لة، إقليم 

تارو فنت

فلزيا 0 في رأس فملال فالجتلاعي

من 522.222  رهم إلى 52.222).1 

 رهم

بلقت�سى محضر مدفوالت فلجلع 

بتاريخ فملؤرخ  فالستثنائي،   فلعام 

))2)، قرر فلشريك فلوحيد  ج  نا ر 
فلسيد أ ت فملعلم جالد بشركة «نور 

سا  لألشغال» ش.م.م ذفت فلشريك 

فلوحيد ما  لي :

فالجتلاعي  فملال  رأس  في  فلزيا 0 

 522.222 مبلغ  في  حاليا  فملحد  

752.222  رهم  قدره  بلبلغ   رهم، 

فلجد د  فملال  فلرأس  ليصبح  وهذف 

52.222).1  رهم وذلك بإصدفر  هو 

7522 حصة فجتلاعية من فئة 122 

وذلك  نقدف  فيها  فالكتتاب  تم   رهم 

كلا  لي :

 7522  : فلسيد أ ت فملعلم جالد 

حصة فجتلاعية.

فملجلوع : 7522 حصة فجتلاعية.

فملا 0  تعد ل  تم  ذلك  إثر  وعلى 

فألسا�سي  فلقانون  من  فلسابعة 

للشركة :
فملال  رأس   : فلسابع  فلفصل 

فالجتلاعي 
للشركة  فالجتلاعي  فملال  رأس 

52.222).1  رهم  مبلغ  في  محد  

حصة فجتلاعية   1(522 مقسم إلى 

على  موزعة  122  رهم  فئة  من 

فلشكل فمتي :

 1(522  : فلسيد أ ت فملعلم جالد 

حصة فجتلاعية.

حصة   1(522  : فملجلوع 

فجتلاعية.

كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

تحت   (2(( 6  نا ر  بتارو فنت  وم 
رقم 8.

ملخص من أجل فلنشر

شركة فلدرفسات مهى فيسك ش.م.م

279 P
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شركة فلدرفسات مهى فيسك ش.م.م
SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE - FISCALITE
TEL N° : 25.(8.5(.85.ج(
FAX N° : 25.(8.5(.79.8(

محاسبة - ضرفئب
شارع محلد فلخامس، أوال  تا لة

 BOURBIAA TRAVAUX شركة
ET MATERIAUX

ش.م.م
شارع فلحسن فلثاني، فلحي فملحلدي، 

أوال  تا لة، إقليم تارو فنت
تفويت حصص فجتلاعية

مدفوالت  محضري  بلقت�سى 
فالستثنائيين،  فلعامين  فلجلعين 
بتاريخ  تا لة  بأوال   فملؤرجين 
)  يسلرب 1)2) و0)  يسلرب 1)2)، 
 BOURBIAA بشركة  فلشركاء  قرر 
 TRAVAUX ET MATERIAUX

ش.م.م وباإلجلاع ما  لي :
تفويت  علليات  ثالث  قبول 

حصص فجتلاعية :
8108 حصة  بيع   : فلعللية فألولى 
قيوح  فلسيد  طرف  من  فجتلاعية 
فلبهجة  فلسيد  لفائد0  فسلاعيل 

حليد.
فلعللية فلثانية : بيع 6262 حصة 
فجتلاعية من طرف فلسيد بورحيلة 
فلبهجة  فلسيد  لفائد0  عبدفلرحلان 

حليد.
فلعللية فلثالثة : بيع 795) حصة 
فلسيد بوفاس  فجتلاعية من طرف 
فلبهجة  فلسيد  لفائد0  فسلاعيل 

حليد.
توزيع  تعد ل  تم  ذلك  إثر  وعلى 

رأس فملال وفق ما  لي :
فلبند فلسابع : رأس فملال

للشركة  فالجتلاعي  فملال  رأس 
5.522.222  رهم  مبلغ  في  محد  
حصة فجتلاعية   55222 مقسم إلى 
من فئة 122  رهم موزع على فلشكل 

فمتي :
6)6ج)   : حليد  فلبهجة  فلسيد 

حصة فجتلاعية.
 15555  : حسن  فملوذن  فلسيد 

حصة فجتلاعية.
 11787  : فليز د  قيوح  فلسيد 

حصة فجتلاعية.

)ج02   : فلحسين  قيوح  فلسيد 

حصة فجتلاعية.

حصة   55222  : فملجلوع 

فجتلاعية.

كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

 (2(1 7)  يسلرب  بتارو فنت  وم 

 (2(( 5  نا ر  و  )ج1)  رقم  تحت 

تحت رقم )2/))2).
ملخص من أجل فلنشر

شركة فلدرفسات مهى فيسك ش.م.م
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SOCIETE KALLA ET FILS
SARL

رأسلالها : 122.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : مومجوج مزفرع 

ف ت فعلر وفعلي تكريكر0 أزرو

في مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعا 

تم وضع محضر   ،(2(1 نوفلرب   (6

فلجلع فلعام فالستثنائي.

أشغال فليوم :

بيع فلحصص.

مختلفات.

فلحل فألول :

 022 قام فلسيد قال حدو فملالك لـ 

حصة، ببيعها كلها لكل من فلسيد قال 

محلد وفلسيد قال جلال وفلسيد قال 

جالد.

بكتابة  تم  فلقانوني  فإل دفع 

بأزرو  فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

تحت رقم   (2(1 12  يسلرب  بتاريخ 

.076
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ATLAS BIOSTIM
SARL

رأسلالها : 12.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : فلشقة ج

علار0 أ 2 إقامة فملنار 1 مكناس

في مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعا 

محضر  وضع  تم   ،(2(1 20  نا ر 

فلجلع فلعام فالستثنائي.

أشغال فليوم :

تغييب فملسيب.

تغييب فملقر.

مختلفات.

فلحل فألول :

قرر فلجلع فلعام قبول فستقالة 

فملسيب فلسيد جطيب جلال، وتعيين 

فملسيب0  فسلهان  فلقرشاوي  فلسيد0 

فلوحيد0 للشركة ملد0 غيب محدو 0.

فلحل فلثاني :

مقر  تغييب  فلعام  فلجلع  قرر 

تجزئة   : فلتالي  فلعنوفن  إلى  فلشركة 

فملرفنية رقم )1 بوفكرفن.

بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط باملحكلة فلتجارية بلكناس 

تحت رقم   (2(1 16  يسلرب  بتاريخ 

ج506.
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ATLAS NOTRAV
SARL AU

رأسلالها : 1.222.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : رقم ) زنقة 

فلرباط أحدفف أزرو

تأسيس شركة محدو 0 فملسؤولية 
ذفت فلشريك فلوحيد

فلتأسي�سي  فلقانون  وضع  تم 

ذفت  فملسؤولية  محدو 0  لشركة 

عرفي  لعقد  تبعا  فلوحيد  فلشريك 

ذفت   ،(2(1 نوفلرب   ( مؤرخ بتاريخ 

فلخاصيات فلتالية :

فسم  فلشركة  تأجذ   : فلتسلية 

محدو 0  شركة   ATLAS NOTRAV

فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد.

فلهدف : أشغال مختلفة - تجار0.

فملقر  :  قع  فالجتلاعي  فملقر 
زنقة   ( برقم  للشركة  فالجتلاعي 

فلرباط أحدفف أزرو.

فملد0 : حد ت مد0 فلشركة في 99 

سنة.

فلرأسلال فالجتلاعي : 1.222.222 

 رهم مقسلة على 12222 حصة من 

فلوفحد0،  للحصة  122  رهم  قيلة 

على فلشكل فلتالي :

فلتللو ي نور0 : 12222 حصة.

فملجلوع : 12222 حصة.

فلتسييب : عينت بلقت�سى فلقانون 

غيب  ملد0  مسيب0  للشركة  فألسا�سي 

نور0  فلتللو ي  فلسيد0  محدو 0 

رقم  فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة 

.D0759ج

بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

بأزرو  فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

رقم  تحت   (2(( 7  نا ر  بتاريخ 

فلسجل فلتجاري 1689.
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 STE ALAOUI ISMAILI

IMPORT EXPORT

SARL

رأسلالها : 12.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : شارع فلحسن 

فلثاني عين فللوح، أزرو

في مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعا 

1)2)، تم وضع محضر  10  يسلرب 

فلجلع فلعام فالستثنائي.

أشغال فليوم :

تصفية فلشركة.

تسلية فملصفي.

مختلفات.

فلحل فألول :

قرر فلجلع فلعام توقيف فلشركة 

فبتدفء من تاريخ 10  يسلرب 1)2).

فلحل فلثاني :

فلسيد  تسلية  فلعام  فلجلع  قرر 

مصفي  فبرفهيم  فسلاعيلي  علوي 

تصفية  مكان  وتحد د  فلشركة، 

فلكائن  فالجتلاعي  فملقر  في  فلشركة 

فللوح،  عين  فلثاني  فلحسن  بشارع 

أزرو.

بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

بأزرو  فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ )1  نا ر ))2) تحت رقم 18.

284 P
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SAFA TARWIJ
SARL

رأسلالها : 2.222ج  رهم
مقرها فالجتلاعي : رقم 596 فألرز 5 
شارع فلحسن فلثاني، أحدفف، أزرو
في مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعا 
محضر  وضع  تم   ،(2(1 11  نا ر 

فلجلع فلعام فالستثنائي.
أشغال فليوم :

تغييب تسلية فلشركة.
بيع فلحصص.

تغييب فملقر.
تحد ث فلقانوني فألسا�سي.

مختلفات.
فلحل فألول :

تسلية  تغييب  فلعام  فلجلع  قرر 
 MAAOONA TARWIJ إلى  فلشركة 

.SAFA TARWIJ عوض
فلحل فلثاني :

ناجم  حليلة  فلسيد0  قامت 
 152 ببيع  حصة   (72 ل  فملالكة 
حصة للسيد0 لزعر نجو0، كلا قامت 
فلسيد0 جد جة طريبق فملالكة ل 2ج 
حصة ببيعها كلها للسيد0 لزعر نجو0.

فلحل فلثالث : 
مقر  تغييب  فلعام  فلجلع  قرر 
إقامة   : فلتالي  فلعنوفن  إلى  فلشركة 
 ( فلعلار0   فلشقة   1 رياض فلجو  

شارع فلحسن فألول فلفورفت تلار0.
فلحل فلرفبع :

قرر فلجلع فلعام تحد ث فلقانون 
فألسا�سي.

بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
بأزرو  فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
رقم  تحت   (2(1 أكتوبر   5 بتاريخ 

فلسجل فلتجاري رقم 1267..
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ANASS OUENZAR OCII
SARL AU

رأسلالها : 12.222  رهم
مقرها فالجتلاعي : رقم 596 فلطابق 

فألول أرز 5 شارع فلحسن فلثاني
أحدفف، أزرو

في مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعا 
1)2)، تم وضع محضر  15  يسلرب 

فلجلع فلعام فالستثنائي.

أشغال فليوم :

تصفية فلشركة.

تسلية فملصفي.

مختلفات.

فلحل فألول :

قرر فلجلع فلعام توقيف فلشركة 

فبتدفء من تاريخ 15  يسلرب 1)2).

فلحل فلثاني :

فلسيد  تسلية  فلعام  فلجلع  قرر 

وتحد د  ونزفر أنس مصفي فلشركة، 

فملقر  في  فلشركة  تصفية  مكان 

فلطابق   596 فالجتلاعي فلكائن برقم 

فلثاني  فلحسن  شارع   5 أرز  فألول 

أحدفف، أزرو.

بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

بأزرو  فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ )1  نا ر ))2) تحت رقم 16.
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TRESOR GROUPE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

من شريك وحيد

رأسلالها : 12.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : علار0 58 شقة أج 

زنقة وف  سبو أكدفل فلرباط

فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 

 (2(1 أكتوبر   5 بتاريخ  فالستثنائي 

قد تم تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فلوحيد0 من شريك وفحد.

TRESOR GROUPE : تسلية

في  مقاول   : فالجتلاعي  فلهدف 

فلنظافة وفلبستنة.

12.222  رهم   : رأسلال فلشركة 

مقسلة إلى 122 حصة من فئة 122 

 رهم للحصة فلوفحد0.

من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع 

فلسجل فلتجاري.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة 

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

أج  شقة شقة   58 علار0   : فملقر 

زنقة وف  سبو أكدفل فلرباط.

محلد  فلزفهيب  فلسيد   : فملسيب 

وفلسيد حرشة محلد.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلضبط 

))2) تحت رقم  5  نا ر  بسال بتاريخ 

.157271
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LE BON POISSON
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

من شريك وحيد

رأسلالها : 52.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : علار0 58 شقة أج 

زنقة وف  سبو أكدفل فلرباط

فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 

 (2(1 سبتلرب   17 فالستثنائي بتاريخ 

قد تم تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فلوحيد0 من شريك وفحد.

LE BON POISSON : تسلية

تجار0   : فالجتلاعي  فلهدف 

بلتاجر  فلغدفئية  لللوف   بالتقسيط 

مخصصة للسلك.

52.222  رهم   : رأسلال فلشركة 

مقسلة إلى 522 حصة من فئة 122 

 رهم للحصة فلوفحد0.

من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع 

فلسجل فلتجاري.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة 

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

أج  شقة شقة   58 علار0   : فملقر 

زنقة وف  سبو أكدفل فلرباط.

فملسيب : فلسيد0 فلعلرفوي نوفل.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بسال 

رقم  تحت   (2(( 17  نا ر  بتاريخ 

.157179
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STE PROMOCHAMAL
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 2.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY ARRID

RESIDENCE AL HOUDA

NADOR

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

1)2) قرر شركاء  ج)  يسلرب  بتاريخ 

فلشركة ما  لي :

فستقالة فملسيب : أعرفب علر وبقاء 

أعرفب أ وب مسيبف وحيدف للشركة.

إمضاء : أعرفب أ وب.

فألسا�سي  فلقانون  تعد ل  مع 

للشركة.

بالسجل  فلقانوني  فإل دفع  تم 

باملحكلة  فلضبط  بكتابة  فلتجاري 

بتاريخ بالناضور   فالبتدفئية 

0)  يسلرب 1)2) تحت رقم 0722.
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DITRAMA
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 2.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : ROUTE

TAOUIMA - ALEM F6 - NADOR

فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ فستثنائيا  فملنعقد   فلعا ي 

شركاء  قرر   (2(1 0)  يسلرب 

فلشركة  رأسلال  في  فلزيا 0  فلشركة 

 5.222.222 222.222.)  رم إلى  من 

2222ج  إصدفر  طريق  عن   رهم 

حصة عينية.

 : نقل فملقر فالجتلاعي للشركة إلى 
زنقة فملطار سار0 9)5 - فلناضور.

تعد ل فلقانون فألسا�سي للشركة.

لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 فملحكلة فالبتدفئية بالناضور بتاريخ

9)  يسلرب 1)2) تحت رقم 0750.
نسخة للبيان

290 P
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YAYA NEGOCE
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : HAY

ZAYTOUNE BEN TAYEB
P/DRIOUCH

فلعام  فلجلع  محضر  إثر  على 
1)2) قرر  8  يسلرب  فملنعقد بتاريخ 

شركاء فلشركة ما  لي :
تغييب نشاط فلشركة من :

محليا  وفألمتعة  فلبضائع  نقل 
 - وفلتصد ر  فالستيبف    - و وليا 

فلتجار0.
إلى :

فملصحوبة  فلغيب  فألمتعة  نقل 
محليا و وليا لحساب فلغيب.

و وليا  محليا  فلبضائع  نقل 
لحساب فلغيب.

فالستيبف  وفلتصد ر.
فلتجار0.

فألسا�سي  فلقانون  تعد ل  مع 
للشركة.

لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ بدريوش  فالبتدفئية   فملحكلة 

12  نا ر ))2) تحت رقم ج.
نسخة للبيان
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LIGHT GALLERY
SARL AU

تأسيس فلشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ذفت  شركة  تكونت   (2(( ج  نا ر 
وفحد  لشريك  محدو 0  مسؤولية 

مليزفتها كالتالي :
 LIGHT GALLERY  : فلتسلية 

.SARL AU
فلصفة فلقانونية : ش.م.م ش.و.

بيع فملعدفت فلكهربائية،   : فلهدف 
فلتصد ر وفالستيبف .

فلرأسلال : حد  في 122.222  رهم 
 122 بقيلة  سهم   1222 إلى  مقسم 

 رهم للسهم موزعة كالتالي :

1222 سهم تيتاي أمين.
فلتسييب : تيتاي أمين.
فإلمضاء : تيتاي أمين.

فملد0 : 99 سنة.
فملقر فالجتلاعي : حي فملطار فلقدس 

1، فلناضور.
تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 
6  نا ر  بتاريخ  بالناضور  فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 5ج.
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OUAHOUD IMMO
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ذفت  شركة  تكونت   (2(( 6  نا ر 

مسؤولية محدو 0 مليزفتها كالتالي :
 OUAHOUD IMMO : فلتسلية 

.SARL
فلصفة فلقانونية : ش.م.م.

فألرف�سي،  تقسيلات   : فلهدف 
منعش عقاري، فالستيبف  وفلتصد ر.

 122.222 في  حد    : فلرأسلال 
سهم بقيلة   1222  رهم مقسم إلى 

122  رهم للسهم موزعة كالتالي :
حفيظ وحو  522 سهم ؛
محلد وحو  52) سهم ؛

وئام وحو  52) سهم.
فلتسييب : حفيظ وحو .
فإلمضاء : حفيظ وحو .

فملد0 : 99 سنة.
فلحسن  شارع   : فالجتلاعي  فملقر 

فلثاني، رقم 9ج، فلدريوش.
تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 
19  نا ر  فالبتدفئية بالدريوش بتاريخ 

))2) تحت رقم 11.
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LMA CAPITAL 
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
بلشارك وفحد

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  1
تم   ،(2(( ج  نا ر  في  بالدفر فلبيضاء 
لشركة  فلتأسي�سي  فلقانون  تحد د 
بلشارك  محدو 0  مسؤولية  ذفت 

وفحد لها فملليزفت فلتالية :

 LMA CAPITAL  : فلشركة  فسم 

.SARL AU

فملشارك فلوفحد :

فلسيد محلد أمين لحلو، مغربي، 

بالدفر   1982 17  يسلرب  في  مز ف  

فلبيضاء،  بالدفر  فلساكن  فلبيضاء، 
علار0 س، فلشقة س 0، فلطابق فألول 
لي كولين، فوال  عزوز، فلنوفصر، رقم 

.BE7(9119 بطاقته فلوطنية

: غرض فلشركة  موضوع فلشركة 

هو :

فملقاوالت  رأسلال  في  فملساهلة 

فملؤسسة أو فلتي في طور فلتأسيس ؛

بيع وبصفة عامة فملتاجر0  شرفء، 

وفلحصص  فألسهم  فلسندفت،  في 

فالجتلاعية فلصا ر0 عن فألشخاص 

فملعنويين، فلعامين أو فلخاصين ؛

تسييب مجلوعة من فلقيم فملنقولة 

فملشتبف0 بلختلف فلوسائل ؛

غيب  أو  مباشر0  بصفة  فلتسييب 

فملقاوالت  كل  ومرفقبة  مباشر0 

وفلشركات ؛

فلعلليات  كل  في  فملساهلة 

فلتجارية وفملالية مباشر0  فلصناعية، 

تأسيس  طريق  عن  مباشر0  غيب  أو 

إعطاء  أموفل،  تقد م  شركات، 

سندفت  شرفء  أو  فكتتاب  قرفض، 

فجتلاعية، فندماج، تحالف.

مرس  شارع   ،(6  : فلشركة  مقر 
ج،  رقم  فألول،  فلطابق  فلسلطان، 

فلدفر فلبيضاء.

مد0 فلشركة : 99 سنة فبتدفء من 

تاريخ تسجيلها في فلسجل فلتجاري.

قام فملشارك فلوفحد   : فلحصص 

 (5.222 فلعد  ة  فلحصة  بتقد م 

 رهم نقدف.
رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 

فجتلاعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

فمللنوحة  للوفحد0،  122  رهم  ب 

لللشارك فلوحيد مقابل مساهلته.

فالجتلاعية  فلحصص  هاته  ثلن 

فملكتتبة كلها نقدف، قد حررت بالربع 

من قيلتها فإلسلية.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

فملالية  فلسنة  وتنتهي  1ج  يسلرب 

على أن   (2(( 1ج  يسلرب  فألولى في 

تسجيل  بين  فملتبفوحة  فملد0  تغطي 

فلشركة في فلسجل فلتجاري وفلتاريخ 

فملذكور.

فلتسييب : من طرف فلسيد محلد 

أمين لحلو ملد0 غيب محدو 0 مع جليع 

فلصالحيات.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم   -  (

بالدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

فلبيضاء بتاريخ 17  نا ر ))2) تحت 
رقم 828525.

ج - تم تسجيل فلشركة في فلسجل 

رقم  تحت  فلبيضاء  بالدفر  فلتجاري 

ج867)5 بتاريخ 17  نا ر ))2).

295 P

C.A.F.C.G

Tél : 0537 78 11 71 Fax : 0537 88 12 86

HOLKY PARC
SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

بلقت�سى عقد عرفي مربم بتاريخ 

تم  فلبيضاء  بالدفر   (2(( 6  نا ر 

مسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس 

محدو 0 باملوفصفات فمتية :

 HOLKY PARC : فالسم فلتجاري 

.SARL

توفيب   : فالجتلاعي  فلهدف 

مستخدمين، مستخدمين مؤقتين.

شارع   01  : فالجتلاعي  فملقر 

 فلزرقطوني، فلطابق فلسابع رقم 7ج، 

فلدفر فلبيضاء.

في  فلشركة  مد0  حد ت   : فملد0 

تسجيلها  تاريخ  من  فبتدفء  سنة   99

بالسجل فلتجاري.
رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 

فلشركة في 122.222  رهم موزع على 

1222 حصة من فئة 122  رهم.

من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي بلتم  يسلرب من 

نفس فلسنة.
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تسييب  مهلة  أسندت   : فلتسييب 
فلشركة للسيد محلد بولعالم.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
بالدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 
فلبيضاء تحت رقم 96)829 فلسجل 
بتاريخ  ج0)9)5  رقم   فلتجاري 

2)  نا ر ))2).
296 P

CHAIMAA GLASS

TRAVEL BATIMENT
شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها : 1.222.222  رهم
فلكائنة ب 100، شارع بوركون، 

بوركون، فلدفر فلبيضاء
قرر فلجلع فلعام فلعا ي فملنعقد 
لشركة   (219 نوفلرب   8 بتاريخ 

TRAVEL BATIMENT ما  لي :
تحيين  على  باإلجلاع  فملصا قة 

وتحد ث فلنظام فألسا�سي للشركة.
إلى  فلصالحيات  جليع  إعطاء 
هذف  من  مقتطف  أو  نسخة  حاملي 
فملطلوبة  فإلجرفءفت  لتنفيذ  فملحضر 

بلوجب فلقانون.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر   فلتجارية 
1) نوفلرب 219) تحت رقم )280)7.
297 P

CAGEX GROUP
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
شريك وفحد

رأسلالها : 1.222.222  رهم
 مقرها فالجتلاعي : 156، شارع 
 أبو زيد  ف و�سي، فملعاريف، 

فلدفر فلبيضاء
رقم فلسجل فلتجاري : 125159

فملد نة : فلرباط ) تم نقله إلى فلدفر 
فلبيضاء)

للجلعية  عرفي  محضر  على  بناء 
في  فملؤرجة  فالستثنائية  فلعلومية 
 CAGEX لشركة   (2(1 9)  يسلرب 
ذفت  ش.م.م   GROUP SARL AU
قرر  1.222.222  رهم،  رأسلال 

فلشريك فلوفحد ما  لي :

فلشارع  من  فالجتلاعي  فملقر  نقل 

فلطابق  شارع ملوية،   11 علار0 رقم 

فلثاني، فلشقة رقم 6، أكدفل، فلرباط 

زيد  ف و�سي،  أبو  شارع   156 إلى 

فملعاريف، فلدفر فلبيضاء.

فملحكلة  في  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 فلتجارية بالرباط بتاريخ 2)  نا ر ))2) 

تحت رقم 028.
الستخرفج وذكر

فملسيب

298 P

KCTC SARL

مكنب فستشارفت و رفسات

شارع فلحوز، رقم 0، فلطائرفت، فلرباط

فملحلول : 58 58 08 2666

MASARDER INVEST
SARL AU

 شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

ذفت شريك وفحد

رأسلالها : 122.222  رهم

مقر فلشركة : 15، شارع فألبطال، 

شقة رقم 0، أكدفل، فلرباط

RC RABAT : 154245

فسخ مبكر للشركة
فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فالستثنائي فملنعقد بتاريخ 0)  يسلرب 

قرر فلشريك فلوفحد فلفسخ   ،(2(1

حلد  فلسيد  وتعيين  للشركة  فملبكر 

فلحامل  بن صالح بن ها ي فليامي، 

لجوفز فلسفر رقم جV01562 كلصفي 

للشركة وتحد د مقر فلتصفية باملقر 

فالجتلاعي للشركة.

وقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة 

فلتجارية بالرباط  وم 19  نا ر ))2) 

.D1(106تحت رقم ج

299 P

GARDIENNAGE SADIK
SARL AU 

في   حرر  فستثنائي  قرفر  بلقت�سى 

شركة  قرر شركاء    (2(( 17  نا ر 

ش.م.م    GARDIENNAGE SADIK

ذفت فلشريك فلوحيد ما  لي : 

للشركة  مسبقة  تصفية 
.GARDIENNAGE SADIK

فلسيد   للشركة  فملصفي  تعيين 
 صد ق فحلد، وكذف مكان فلتصفية في : 
فلطابق فألول فلشقة رقم 5 فلعلار0 90 

زنقة نابولي فملحيط فلرباط.
تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط 
باملحكلة فلتجارية فلرباط  تحت رقم 

1085)1 في 2)  نا ر ))2).
300 P

STE ZAKIA TRANSPORT
 SARL 

شركة زكية ترنسبور ش.م.م
فملقر فالجتلاعي : ج18 شارع ولي 

فلعهد NREA مكتب رقم 5)، طنجة
تعد ل

بلوجب قرفر فلجلع فلعام لشركة 
بتاريخ  ش.م.م  ترنسبور»   «زكية 

0) ماي 218)، تم تقرير ما  لي : 
بعد أن عا ن فلشركاء أن فلشركة 
أصول  وأ ة  نشاط  أي  لها  يعد  لم 
قرر أن  فسخ فلشركة  وال جصوم، 
فملذكور0 قبل فألوفن وتم تعيين فلسيد 
مصفيا  أشرف  سباعي  سعيد  أبو 

للشركة.
مقر  تحد د  فلعام  فلجلع  قرر 
فلتصفية في نفس فلعنوفن : ج18 شارع 
 ،(5 رقم  مكتب   NREA فلعهد  ولي 

طنجة.
بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بطنجة  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
بتاريخ 6)  ونيو 218) تحت رقم 12)0.
301 P

STE TIMOTRANS
 SARL 

شركة تيلوترفنس ش.م.م
فملقر فالجتلاعي : شارع مارسيليا، 
 إقامة المدرفج، فلطابق فلثاني، 

رقم 0، طنجة
تعد ل

فلعام  فلجلع  قرفر  بلوجب 
ش.م.م بتاريخ  «تيلوترفنس»   لشركة 

2)  ونيو 217)، تم تقرير ما  لي : 

بعد أن عا ن فلشركاء أن فلشركة 
أصول  وأ ة  نشاط  أي  لها  يعد  لم 

قرر أن  فسخ فلشركة  وال جصوم، 

فملذكور0 قبل فألوفن وتم تعيين فلسيد 

مصفيا  أشرف  سباعي  سعيد  أبو 

للشركة.

مقر  تحد د  فلعام  فلجلع  قرر 

شارع   : فلعنوفن  نفس  في  فلتصفية 

فلطابق  المدرفج،  إقامة  مارسيليا، 
فلثاني، رقم 0، طنجة.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلضبط 

تحت   (217 ج1  وليو  بطنجة بتاريخ 
رقم 960ج.

302 P

L&B MAROC
SARL

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

بتاريخ 12  نا ر ))2) تأسست شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 باملوفصفات 

فلتالية :

.L&B MAROC : فلتسلية

ذفت  شركة   : فلقانونية  فلصفة 

مسؤولية محدو 0.

نقل  وكيل   : فالجتلاعي  فلهدف 

تصد ر  مفاوض،  فلبضائع لآلجرين، 

وفستيبف .
رأسلال  :  صل  فلشركة  رأسلال 

وهو  122.222  رهم  إلى  فالجتلاعي 

موزع على 1222 حصة من فئة 122 

 رهم للوفحد0 ومحرر0 كالتالي :

لوميم رشيد 522 حصة ؛

بنخضر0 ماجد0 522 حصة.

فملقر فالجتلاعي : 15 شارع فألبطال، 
رقم 0، أكدفل،فلرباط.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب.

سنة فبتدفء   99  : فملد0 فلقانونية 

من فلتسجيل في فلسجل فلتجاري.

مسيب  رشيد  لوميم   : فلتسييب 

للشركة ملد0 غيب محد 0.
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بالسجل  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاري باملحكلة فلتجارية بالرباط 

 وم 2)  نا ر ))2) تحت رقم )109)1.
ملخص قصد فلنشر

303 P

IDEATION IVESTISSEMENTS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها : 12.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : فلدفر فلبيضاء، حي 

بالطو، ملتقى عبد فملومن وزنقة 

موريللو، فلطابق فلخامس

فلسجل فلتجاري رقم : 066629

فلدفر فلبيضاء

فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 

ج)  ونيو  في  فملنعقد  فلعا ي  فلغيب 

1)2) تقرر ما  لي :

فكتساب  فلرئي�سي  فلنشاط  تغييب 

فالشتبفكات بنشاط تجار0 فلطائرفت.

من   ( للفصل  موفزي  تعد ل 

فلقانون فألسا�سي.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط 

لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء 

رقم  تحت   (2(1 9)  وليو  بتاريخ 

.788070
قصد فلنشر وفإلعالن

304 P

IDEATION IVESTISSEMENTS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رأسلالها : 12.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : فلدفر فلبيضاء، حي 

بالطو، ملتقى عبد فملومن وزنقة 

موريللو، فلطابق فلخامس

فلسجل فلتجاري رقم : 066629

فلدفر فلبيضاء

فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 

نوفلرب   (0 في  فملنعقد  فلعا ي  فلغيب 

1)2) تقرر ما  لي :

توسيع فلغرض فالجتلاعي للشركة 

ليشلل نشاط فلنقل فلجوي فلخاص.

من   ( للفصل  موفزي  تعد ل 

فلقانون فألسا�سي.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط 

لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء 

بتاريخ ج  نا ر ))2) تحت رقم 826978.

قصد فلنشر وفإلعالن

305 P

AMANYS PHARMA
شركة مساهلة

رأسلالها : 22.222ج.ج1  رهم

فملقر فالجتلاعي : 16)، شارع 

 فلزرقطوني، فلطابق فلسا س، 

فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري رقم : 17ج16)

فلدفر فلبيضاء

فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 

سبتلرب   (9 فلغيب فلعا ي فملنعقد في 

1)2) تقرر ما  لي :

توسيع فلغرض فالجتلاعي للشركة 

ليشلل فألنشطة فلتالية :

تصنيع  تصد ر،  توزيع،  فستيبف ، 

وصيانة فألجهز0 فلطبية ؛

تصد ر  توزيع،  فستيبف ، 

لالستخدفمات  فلكوفشف  وتصنيع 

فلتشخيصية فملخترب ة.

من  ج  للفصل  موفزي  تعد ل 

فلقانون فألسا�سي.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط 

لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء 

بتاريخ ج  نا ر ))2) تحت رقم 826977.
قصد فلنشر  وفإلعالن

306 P

JESA
شركة مساهلة

رأسلالها : 05.222.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : فلدفر فلبيضاء، 

سيدي معروف، كازفبالنكا نيبشور 

بارك، 1122 شارع فلقدس، شور 7)

فلسجل فلتجاري رقم : 725ج))

فلدفر فلبيضاء

فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 

سبتلرب   12 فلغيب فلعا ي فملنعقد في 

1)2) تقرر ما  لي :

للشركة  فالجتلاعي  فملقر  نقل 
فلبيضاء،  بالدفر  حاليا  فملتوفجد 
فلتوفيق،  مجلع  معروف،  سيدي 
فلعقاري  فملجلع  من   5 رقم  علار0 
 «زينيث ميلينيوم» إلى فلعنوفن فلتالي : 

معروف،  سيدي  فلبيضاء،  فلدفر 
كازفبالنكا نيبشور بارك، 1122 شارع 

فلقدس، شور 7).
من   5 للفصل  موفزي  تعد ل 

فلقانون فألسا�سي.
تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط 
لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء 
رقم  تحت   (2(( 19  نا ر  بتاريخ 

.829117
قصد فلنشر وفإلعالن

307 P

PHARMACIE KAMAR SALE
SARL AU

صيدلية قلر سال
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 ذفت فلشريك فلوفحد 
بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،(2(( 5  نا ر 
ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوفحد جصائصها كالتالي :
 PHARMACIE»  : فلتسلية   -  1
KAMAR SALE» «صيدلية قلر سال».
- فلشكل فلقانوني : شركة ذفت   (
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوفحد.
ج - فلهدف : صيدلية.

حي  تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر   -  0
فلشلس رقم 19) فلعيا د0 سال.

 122.222  : رأسلال فلشركة   -  5
حصة   1222 إلى  مقسلة   رهم 
122  رهم تم  قيلة كل وفحد0 مائة 

تحريرها بالكامل وموزعة كلا  لي :
 1222 فلسيد أمال فلدهبي علوي 

حصة.
6 -  فملد0 : 99 سنة.

فلسيد  تعيين  تم   : فلتسييب   -  7
أمال فلدهبي علوي، فلحاملة لبطاقة 
مسيب0   AE1(9855 رقم  فلوطنية 

للشركة ملد0 غيب محدو 0.

بالسجل  فلشركة  تسجيل  تم 

بسال  فالبتدفئية  لللحكلة  فلتجاري 

بتاريخ 17  نا ر ))2) تحت رقم 55)5ج.

308 P

STE RSAM TRANS
في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس  تم  بالرباط   (2(( 0  نا ر 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0.

ذفت  شركة   : فلقانونية  فلصفة 

فملسؤولية فملحدو 0.

: نقل فلبضائع،  هدفها فالجتلاعي 

مستغل فملقالع.
رأس فملال : 122.222  رهم.

من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة 

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

شارع فألميب   (0  : فملقر فالجتلاعي 

فلقرية،  حي فلرشا ،  سيدي محلد، 

سال.

: تسيب فلشركة من طرف  فلتسييب 

فلسيد لحسن لوزفزنة.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

بسال  فالبتدفئية  باملحكلة  فلقانوني 

تحت رقم 81)5ج.

309 P

PROMO DINE
SARL AU 

تجزئة سعيد حجي، رقم 6ج10، 

فلطابق فألر�سي، متجر طريق 

فلقنيطر0، سال

تعد ل
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

9) نوفلرب 1)2) وفملسجل بلصلحة 

نوفلرب  2ج  في  بالرباط  فلتسجيل 
1)2) تحت رقم 1)2)/02170، قرر 

 PROMO فملساهم فلوحيد في شركة 

 : DINE SARL AU

 : فالجتلاعي  فلهدف  تلد د 

فلغذفئية  فملكلالت  لتصنيع  مخترب 

ومستحضرفت فلتجليل.
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كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط في فملحكلة فلتجارية ملد نة 
سال بتاريخ 18  نا ر ))2) تحت رقم 

8169ج.
310 P

LIVREX
 SARL 

 فملزرعة، زنقة فبن طفيل، شقة 
رقم 1، علار0 )، سال

تعد ل
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
1)2) وفملسجل بلصلحة  ج1 أكتوبر 
فلتسجيل في فلرباط بتاريخ فاتح نوفلرب 

1)2) تحت رقم 6520ج/1)2).
 LIVREX قرر فملساهلون في شركة

.SARL
فملصا قة على فلحسابات فلنهائية 
لتصفية فلشركة فلسابقة ألوفنها فلتي 
تم إصدفر قرفر بشأنها في جليعة عامة 

فستثنائية.
حل فلشركة ألسباب متعد 0.

جروندي  رضا  فلسيد  تعيين 
كلكلف بإغالق وتصفية فلشركة.

فملقر فالجتلاعي للتصفية : فملزرعة 
 زنقة فبن طفيل، شقة رقم 1، علار0 )، 

سال.
كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ملد نة  فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
سال بتاريخ 18  نا ر ))2) تحت رقم 

)817ج.
311 P

SADS
 SARL 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
1)2) قد  2ج  يسلرب  فلرباط بتاريخ 
فملسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس  تم 

فملحدو 0.
فلهدف فالجتلاعي :

مركز فالتصال، مركز فلتكوين ؛
فستيبف وتصد ر.

رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسلة 

122  رهم للحصة فلوفحد0.

فسلاعيل ولد فملهدي 622 حصة ؛

سليب فملوح 022 حصة.

من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع 

فلسجل فلتجاري.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة 

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

07، شارع أطلس، أكدفل،   : فملقر 

فلرباط.

فملسيب : إسلاعيل ولد فملهدي.
 : فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  رقم 

.157(27

312 P

STE CHELLAH VOYAGES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حرر  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
فلشرقاوي  وفاء  فألستاذ0  بلكتب 

 (1 بتاريخ  بتلار0  موثقة  فلدقاقي 

 يسلرب 1)2).

إلى  فكنو  فطيلة  فلسيد0  فوتت 

عشر0  فثنا  بنربفهيم،  ر�سى  فلسيد 

فجتلاعية  حصة   (1(.222( ألف 

)122)  رهم  مائة  قدرها  بقيلة 

تلثل  وفلتي  فلوفحد0،  للحصة 

فلتي  فالجتلاعية  فلحصص  مجلوع 

فملسلا0  فلشركة  في  فلبائعة  تللكها 

 «CHELLAH VOYAGES» شركة 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

رأسلالها  فلوحيد،  فلشريك  وذفت 

بالسجل  مقيد0  22.222).1  رهم 

فلتجاري بالرباط تحت رقم 207)0، 

مقرها فالجتلاعي بالرباط، 12 شارع 

موالي  وسف.

فستقالة فلسيد0 فطيلة فكنو.

بنربفهيم  ر�سى  فلسيد  تعيين 

مسيبف للشركة ملد0 غيب محدو 0.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلضبط 

تحت   (2(( 5  نا ر  بالرباط بتاريخ 
رقم 22)1)1.
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THE BOSS OF PROG
ش.م.م بشريك وحيد

فلرأسلال فالجتلاعي : 122.222 
 رهم

فملقر فالجتلاعي : شقة 15، إقامة 
صفاء 0، علار0 0، حصا ن سال

10 أكتوبر  بلقت�سى فلقرفر بتاريخ 
فلوحيد لشركة  فلشريك  قرر   (2(1
ش.م.م   «THE BOSS OF PROG»

بشريك وحيد، ما  لي :
 THE» نقل فملقر فلتجاري لشركة
BOSS OF PROG» ش.م.م بشريك 
وحيد من : شقة 15، إقامة صفاء 0، 
علار0 0، حصا ن سال إلى : بلوك 52 

رقم 6، فليوسفية فلغربية فلرباط.
تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 
2)  نا ر  بتاريخ  بالرباط  فلتجارية 

))2) تحت رقم 71)157.
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DECOJOKA
SARL

فستدرفك جطإ وقع بالجريد0 
فلرسلية عد  5721 بتاريخ ) فربف ر 

(2((
بدال من :

 DECOJOKA  : فلشركة  «إسم 
بالسجل  فلتقييد  رقم   «SARL AU

فلتجاري رقم 2جج828».
 قرأ :

 DECOJOKA  : فلشركة  «إسم 
بالسجل  فلتقييد  رقم   «SARL

فلتجاري رقم 8519)5».
)فلباقي بدون تغييب)
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WASKISS ELEC
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد
تبعا لقرفرفت فلجلع فلعام للشركاء 
 (2(1 نوفلرب   0 بتاريخ  فملسجل 
شركة   «WASKISS ELEC» لشركة 
بشريك  محدو 0  مسؤولية  ذفت 

وحيد عنوفنها فلتجاري :

زنقة سالمي  فر فلحلرفء   91 رقم 

سال.

تقرر ما  لي :

فلسيد  فلشركة  مسيب  فستقالة 

مهند وفسكيس.

توقف نشاط فلشركة قبل فمجال.

وفسكيس  مهند  فلسيد  تعيين 

فإلشرفف على تصفية فلشركة.

فالحتفاظ بلقر فلشركة إلى غا ة 

فلحل فلنهائي.

كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بسال  فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

تحت رقم )821ج.
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 SOCIETE LAVAGE

BAGHDAD
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : رقم 58، زنقة سعد 
زغلول فلقنيطر0

فلحل فملبكر للشركة
فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 

أكتوبر   10 بتاريخ  فلعا ي  فلغيب 

 SOCIETE LAVAGE» لشركة   (2(1

شركة ذفت مسؤولية   «BAGHDAD

محدو 0 بشريك وحيد، تقرر ما  لي :

فملبكر  فلحل  على  فملصا قة 

للشركة.

هند  فلسيد0  فستقالة  قبول 

غرغور من مهام تسييب فلشركة.

تعيين فلسيد علي جعفر محسن 

فملقدف ي، فلحامل لبطاقة فلتسجيل 
G22(651E، وفلساكن ب : رقم  رقم 
فلقنيطر0،  زغلول  سعد  زنقة   ،58

بصفته مصفي للشركة.

تحد د مقر تصفية فلشركة باملقر 

فالجتلاعي للشركة أعاله.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

2ج  بتاريخ  بالقنيطر0  فالبتدفئية 

 يسلرب 1)2) تحت رقم 89851.

317 P
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 SOCIETE SABR
 D’INVESTISSEMENT

 IMMOBILIER ET
COMMERCIAL

SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها 622.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : رقم 58، زنقة سعد 
زغلول فلقنيطر0

توسيع نشاط فلشركة
فلجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ فلعا ي  فلغيب   فلعام 

 SOCIETE» 1 أكتوبر 1)2) لشركة( 
 SABR D’INVESTISSEMENT
 IMMOBILIER ET COMMERCIAL
مسؤولية  ذفت  شركة   «SARL AU
محدو 0 بشريك وحيد، تقرر ما  لي :

وذلك  فلشركة  نشاط  توسيع 
عقاري  منعش  نشاط  بإضافة 
وحذف بيع موف  فلبناء ليصبح نشاط 

فلشركة كالتالي :
منعش عقاري.
تاجر مستور .

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ 12  نا ر 

))2) تحت رقم ج8990.
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WE BUILD YOUR DREAMS
SARL AU
تأسيس

لشركة  فألسا�سي  فلقانون  أقيم 
بلقت�سى  محدو 0  مسؤولية  ذفت 
 (2(1 9)  ونيو  بتاريخ  عرفي  عقد 

كالتالي :
 WE BUILD» شركة   : فإلسم 

.YOUR DREAMS» SARL AU
مسؤولية  ذفت  شركة   : فلشكل 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد.
فملقر فالجتلاعي : زنقة سبو، علار0 
الشوب مكتب )، طابق 5، فلقنيطر0.
من تاريخ  سنة فبتدفء   99  : فملد0 

تسجيلها بالسجل فلتجاري.

في  مقاول   : فلشركة  موضوع 

فألشغال فملختلفة أو فلبناء.

بأ ة عللية  فلقيام  وبصفة عامة 

جدماتية ترتبط بشكل مباشر0 أو غيب 

مباشر بإحدى فألنشطة أعاله أو فلتي 

من شأنها تنلية موضوع فلشركة.

في  حد    : فلشركة  رأسلال 

 1.222 إلى  122.222  رهم مقسلة 

 122 منها  فلوفحد0  قيلة  حصة، 

 رهم.

فلشركة  تسييب  عهد   : فلتسييب 

فملز ف 0  حسوفن  جد جة  للسيد0 

وفلحاملة   1966 11  يسلرب  بتاريخ 

.Eللبطاقة فلوطنية رقم 5ج091ج

بلصلحة  فلشركة  تقييد  تم 

فلسجل فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية 

بالقنيطر0. تحت  رقم 799)6.

319 P

KASRA TRANS
 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد

رأسلالها : 12.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : زفوية زنقة مصطفى 

فلرففعي وزنقة طنجة، إقامة «بالزور 

10» مكتب رقم 7، فلقنيطر0

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى   

بالقنيطر0 تم وضع فلقانون فألسا�سي 

محدو 0  مسؤولية  ذفت  لشركة 

فملوفصفات  ذفت  وحيد  بشريك 

فلتالية :

 KASRA TRANS SARL : فلتسلية

.AU

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.

زنقة  زفوية   : فالجتلاعي  فملقر 

طنجة،  وزنقة  فلرففعي  مصطفى 

 ،7 رقم  مكتب   «10 «بالزور  إقامة 

فلقنيطر0.

موضوع فلشركة : فملقاولة في نقل 

فلبضائع.

رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 

12.222  رهم  مبلغ  في  فلشركة 

 122 بقيلة  حصة   122 إلى  مقسم 

بكاملها،  محرر0  للوفحد0،   رهم 

مكتتبة وموزعة على فلشركاء كالتالي :

فلسيد جالل كسر0 : 122 حصة.

فملد0 : 99 سنة.

أسند إلى فلسيد جالل   : فلتسييب 

كسر0.
فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت 
رقم 1)ج)6 بتاريخ 10 سبتلرب 1)2).
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ASSALAT CHAY
 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : زنقة محلد 

فلد وري،  « اسلين مول» متجر رقم 

)ج، فلقنيطر0

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى   

بالقنيطر0 تم وضع فلقانون فألسا�سي 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  لشركة 

فملوفصفات  ذفت  وحيد  بشريك 

فلتالية :

 ASSALAT CHAY  : فلتسلية 

.SARL AU

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.
محلد  زنقة   : فالجتلاعي  فملقر 

فلد وري،  « اسلين مول» متجر رقم 

)ج، فلقنيطر0.

فلشاي  بائع   : فلشركة  موضوع 

بالجللة.

بائع فلشاي بالتقسيط.

تاجر.
رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 

122.222  رهم  مبلغ  في  فلشركة 

 122 حصة بقيلة   1222 مقسم إلى 

بكاملها،  محرر0  للوفحد0،   رهم 

مكتتبة وموزعة على فلشركاء كالتالي :

 1222  : سناء  فألصفر  فلسيد0 
حصة.

فملد0 : 99 سنة.
فلتسييب : أسند إلى فلسيد0 فألصفر 

سناء.
فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  تم 
باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت 

رقم 5)8ج6 بتاريخ 18  نا ر ))2).
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CHAKOUR LOGISTIQUE
SARL AU

 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
بشريك وحيد

رأسلالها : 122.222  رهم
فملقر فالجتلاعي : 15، زنقة سبو، 

مركز فملعامالت «الشوب»، مكتب )، 
طابق فلخامس، فلقنيطر0

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

فلتالية :
 CHAKOUR  : فلتسلية 

.LOGISTIQUE SARL AU
ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.
15، زنقة سبو،   : فملقر فالجتلاعي 
مركز فملعامالت «الشوب»، مكتب )، 

طابق فلخامس، فلقنيطر0.
موضوع فلشركة : نقل فلبضائع.

رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 
122.222  رهم  مبلغ  في  فلشركة 
 122 حصة بقيلة   1222 مقسم إلى 
بكاملها،  محرر0  للوفحد0،   رهم 
مكتتبة وموزعة على فلشركاء كالتالي :
فلسيد بدر جربوع : 1222 حصة.

فملد0 : 99 سنة.
بدر  فلسيد  إلى  أسند   : فلتسييب 

جربوع.
فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  تم 
باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت 

رقم 1)8ج6 بتاريخ 18  نا ر ))2).
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 ALLIANCE

 INTERNATIONAL

DISTRIBUTION
 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : رقم 1، «بوطيبو 

كورسيكا»، متجر رقم E1، فلقنيطر0

فلسجل فلتجاري رقم 599)0

تفويت حصص فجتلاعية
وتعيين مسيب جد د

فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى   

لشركة  بالقنيطر0  فلعا ي  غيب 

 ALLIANCE INTERNATIONAL»

شركة   «DISTRIBUTION

فملحدو 0  فملسؤولية   ذفت 

بشريك وحيد، تقرر ما  لي :

مجلوع  تفويت  على  فملصا قة 

حصة   1222 أي  فلحصص، 

فجتلاعية بقيلة 122  رهم للحصة 

في ملك فلسيد محسن طويلب لفائد0 

فلسيد محلد مجيج.

محسن  فلسيد  فستقالة  قبول 

فلشركة  تسييب  مهام  من  طويلب، 

وتعيين فلسيد محلد مجيج، فلحاملة 

 G72665ج رقم  فلوطنية  للبطاقة 

مسيب وحيد للشركة فملذكور0 أعاله.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ 18  نا ر 

))2) تحت رقم 8ج922.
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 TRAVAUX GENERAUX ET

REALISATION MAROC
SARL AU

تأسيس
لشركة  فألسا�سي  فلقانون  أقيم 

بلقت�سى  محدو 0  مسؤولية  ذفت 

 (2(2 فربف ر   6 بتاريخ  عرفي  عقد 

كالتالي :

 TRAVAUX» شركة   : فإلسم 

 GENERAUX ET REALISATION

.MAROC» SARL

مسؤولية  ذفت  شركة   : فلشكل 
محدو 0.

فملغرب  9ج)،   : فالجتلاعي  فملقر 
فلعربي، ف 1، فلقنيطر0.

من تاريخ  سنة فبتدفء   99  : فملد0 
تسجيلها بالسجل فلتجاري.

في  مقاول   : فلشركة  موضوع 
فألشغال فملختلفة أو فلبناء.

بأ ة عللية  فلقيام  وبصفة عامة 
جدماتية ترتبط بشكل مباشر0 أو غيب 
مباشر بإحدى فألنشطة أعاله أو فلتي 

من شأنها تنلية موضوع فلشركة.
في  حد    : فلشركة  رأسلال 
 1.222 إلى  122.222  رهم مقسلة 
 122 منها  فلوفحد0  قيلة  حصة، 

 رهم.
فلشركة  تسييب  عهد   : فلتسييب 
بتاريخ  فملز ف   جعيد  أنس  للسيد 
للبطاقة  وفلحامل   1988 15  ونيو 
للسيد  و   G61121 رقم  فلوطنية 
 1( بتاريخ  فملز ف   فلكوزي  أسامة 
للبطاقة  وفلحامل   1998 فربف ر 
للسيد  و   G696969 رقم  فلوطنية 
بتاريخ  فملز ف   فلحاف�سي  مصطفى 
وفلحامل للبطاقة   1980 نوفلرب  ج) 

.GA0152فلوطنية رقم 5ج
بلصلحة  فلشركة  تقييد  تم 
فلسجل فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية 

بالقنيطر0. تحت  رقم 50507.
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 TRAVAUX GENERAUX ET
REALISATION MAROC

SARL
تغييب قانوني

لشركة  فألسا�سي  فلقانون  أقيم 
بلقت�سى  محدو 0  مسؤولية  ذفت 
 (2(2 نوفلرب   17 عقد عرفي بتاريخ 

تقرر فيه فلتغييبفت فلتالية :
I - تفويت حصص :

قرر فملحضر فلعام تفويت حصص 
لشركة فأصبحت كلا  لي :

 1222  : فلكوزي  أسامة  فلسيد 
حصة.

II - تعيين مسيب فلشركة :
مسيب  تعيين  فلعام  فملحضر  قرر 

فلشركة :
مسيب  تعيين  فلعام  فملحضر  قرر 

فلشركة فأصبحت كلا  لي :
عهد تسييب فلشركة للسيد أسامة 
فربف ر   1( بتاريخ  فملز ف   فلكوزي 
1998 وفلحامل للبطاقة فلوطنية رقم 

.G696969
III - توسيع نشاط فلشركة :

قرر فملحضر فلعام توسيع نشاط 
فلشركة فأصبحت كلا  لي :

فملختلفة فألشغال  في   مقاول 
 أو فلبناء.

مروج عقارفت.
بلصلحة  فلقانوني  تقييد  تم 
فلسجل فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية 

بالقنيطر0. تحت  رقم 1ج826.
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LAGHLAD ASSWAK
شركة محدو 0 فملسؤولية
رأسلالها : 122.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : زفوية شارع محلد 
  وري ومحلد عبدو إقامة كاميليا 

مكتب رقم 0) طابق ) فلقنيطر0
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي سجل   : أوال 
 ،(2(( 0  نا ر  بتاريخ  بالقنيطر0، 
لشركة  فألسا�سي  فلقانون  حرر 
محدو 0 فملسؤولية فملحدو 0 تحلل 

فملوفصفات فلتالية :
LAGHLAD ASSWAK : فلتسلية

فلهدف : هدف فلشركة :
فلحصول  فلعامة،  فألماكن  كرفء 

على رسوم الحتالل مكان عام.
مقاول في فألشغال فملختلفة. 

شارع  زفوية   : فالجتلاعي  فملقر 
إقامة  عبدو  ومحلد  محلد   وري 
 ( طابق   (0 رقم  مكتب  كاميليا 

فلقنيطر0.
فملد0 : 99 سنة.

حد  رأس   : فلرأسلال فالجتلاعي 
فملال في مبلغ 122.222  رهم مقسلة 
122  رهم  حصة بقيلة   1222 على 
على  فلشركاء  بين  موزعة  للوفحد0 

فلشكل فلتالي :

 522  : فلسا ح  إبرفهيم  فلسيد 

حصة.

فلسيد محلد بي�سي : 522 حصة.

فملجلوع : 1222 حصة.

قبل  من  فلشركة  تدفر   : فإل فر0 

فملسيب فلوحيد :

فلسيد إبرفهيم فلسا ح.

فلسيد محلد بي�سي.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب.

فلحصص :

إلنشاء   %5 تقتطع   : فألرباح 

ويخصص  فلقانوني  فالحتياطي  فملال 

فلفائض حسب قرفر فلشركاء.

ثانيا : تم تسجيل فلشركة بالسجل 

19  نا ر  بتاريخ  بالقنيطر0  فلتجاري 

))2) تحت رقم 877ج6.

326 P

ASSOUAK MAAMORA
شركة محدو 0 فملسؤولية ذفت 

فلشريك فلوفحد
رأسلالها : 122.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : زفوية شارع محلد 

  وري ومحلد عبدو إقامة كاميليا 

مكتب رقم 0) طابق ) فلقنيطر0

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي سجل   : أوال 

 ،(2(( 5  نا ر  بتاريخ  بالقنيطر0، 

لشركة  فألسا�سي  فلقانون  حرر 

ذفت  فملحدو 0  فملسؤولية  محدو 0 

فملوفصفات  تحلل  فلوحيد  فلشريك 

فلتالية :

 ASSOUAK  : فلتسلية 

MAAMORA

فلهدف : هدف فلشركة :
)فلحصول  فلعامة،  فألماكن  كرفء 

على رسوم الحتالل مكان عام).

فملختلفة  فألشغال  في  مقاول 

وفلبناء. 
شارع  زفوية   : فالجتلاعي  فملقر 

إقامة  عبدو  ومحلد  محلد   وري 

 ( طابق   (0 رقم  مكتب  كاميليا 

فلقنيطر0.
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فملد0 : 99 سنة.
حد  رأس   : فلرأسلال فالجتلاعي 
فملال في مبلغ 122.222  رهم مقسلة 
122  رهم  حصة بقيلة   1222 على 
على  فلشركاء  بين  موزعة  للوفحد0 

فلشكل فلتالي :
 1222  : فلروكي  حليد  فلسيد 

حصة.
فملجلوع : 1222 حصة.

قبل  من  فلشركة  تدفر   : فإل فر0 
فملسيب فلوحيد :

فلسيد حليد فلروكي.
من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب.
فلحصص :

إلنشاء   %5 تقتطع   : فألرباح 
ويخصص  فلقانوني  فالحتياطي  فملال 

فلفائض حسب قرفر فلشركاء.
ثانيا : تم تسجيل فلشركة بالسجل 
18  نا ر  بتاريخ  بالقنيطر0  فلتجاري 

))2) تحت رقم ج)8ج6.
327 P

FLATE TRANS NEGOCE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد
فملقر فالجتلاعي : زنقة 90) رقم 61ج 

فدفن فألبيض - فلقنيطر0
تفويت حصص فجتلاعية

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
مصحح   (2(( ج  نا ر  بتاريخ 
بلد نة  وفملسجل  فإلمضاءفت 
فلتغييبفت  إحدفث  تم  فلقنيطر0 

فلتالية :
1 - تفويت فلحصص فالجتلاعية :
تم تفويت 1222 حصة فجتلاعية 
فملللوكة من طرف فلشريك فلوحيد 
فلسيد سليب بومهدي لفائد0 فلسيد 

محلد فلشافعي.
رأسلال فلشركة   : فلرأسلال   -  (
لفائد0  122.222  رهم  في  محد  
محلد  فلسيد  فلوحيد  فلشريك 
فلشافعي ب.ت.و رقم G0896(8، بلا 
على  مقسلة  122.222  رهم  قدره 
1222 حصة قيلة كل حصة موزعة 

122  رهم كالتالي :

 1222  : فلشافعي  محلد  فلسيد 
حصة.

- فلشكل فلقانوني : شركة ذفت  ج 
مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.

تعيين فلسيد محلد   : فملسيب   -  0
 G0896(8 رقم  ب.ت.و  فلشافعي 
مسيبف وشريكا وحيدف للشركة وذلك 

ملد0 غيب محد 0.
تم فإل دفع   : فإل دفع فلقانوني   -  5
فالبتدفئية  باملحكلة  فلقانوني 
ملد نة  فلتجارية  فلسجالت  بلصلحة 
فلقنيطر0 بتاريخ 19  نا ر ))2) تحت 

رقم 65).
لإل دفع وفلبيان

328 P

REYAB
 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : 51 مكرر، شارع 
موالي عبد فلعزيز، إقامة فألمل، 

مكتب رقم 7، فلقنيطر0
تأسيس

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

فلتالية :
.REYAB SARL AU : فلتسلية

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 
مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.

51 مكرر، شارع   : فملقر فالجتلاعي 
فألمل،  إقامة  فلعزيز،  عبد  موالي 

مكتب رقم 7، فلقنيطر0.
في  فالستشار0   : فلشركة  موضوع 

فلتسييب.
فملختلفة فألشغال  في   فملقاولة 

 أو فلبناء.
بيع لوفزم فملكتب.

رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 
122.222  رهم  مبلغ  في  فلشركة 
 122 حصة بقيلة   1222 مقسم إلى 
بكاملها،  محرر0  للوفحد0،   رهم 
مكتتبة وموزعة على فلشركاء كالتالي :

 :  BAAYER Younes فلسيد 

1222حصة.
فملد0 : 99 سنة.

فلسيد  إلى  أسند   : فلتسييب 

.BAAYER Younes
فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت 
رقم 825ج6 بتاريخ 17  نا ر ))2).

329 P

LA SOCIETE CLIM-BLK
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد

فملقر فالجتلاعي : بلوك D رقم 012 

فوال  فوجيه فلقنيطر0

فلسجل فلتجاري ج72)0 فلقنيطر0

تحويل فملقر فالجتلاعي
بلقت�سى محضر فلجلع فلعام غيب 

 CLIM-BLK SARL لشركة  فلعا ي 

AU تقرر ما  لي :

تحويل فملقر فالجتلاعي من : بلوك 
D رقم 012 فوال  فوجيه فلقنيطر0.

إلى فلعنوفن فلتالي : علار0 05 شارع 

 ENTRESOL 1 فإلمام علي مكتب رقم

فلقنيطر0.

إضافة نشاط : وسيط فلعلارفت.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0 بتاريخ 19  نا ر 

))2) تحت رقم 92266.

330 P

SOFAKANIBA
 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد
رأسلالها : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : 07 زنقة علر فبن 

فلعاص، إقامة فسلاعيل مكتب 0، 

فلقنيطر0

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى   

بالقنيطر0 تم وضع فلقانون فألسا�سي 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  لشركة 

فملوفصفات  ذفت  وحيد  بشريك 

فلتالية :

 SOFAKANIBA SARL  : فلتسلية 
.AU

ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 
مسؤولية محدو 0 بشريك وحيد.

فملقر فالجتلاعي : 07 زنقة علر فبن 
 ،0 فلعاص، إقامة فسلاعيل مكتب 

فلقنيطر0.
في  فملقاولة   : فلشركة  موضوع 

تسييب فالستغالالت فلفالحية.
فالستيبف  وفلتصد ر.

تاجر.
رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 
122.222  رهم  مبلغ  في  فلشركة 
 122 حصة بقيلة   1222 مقسم إلى 

 رهم للوفحد0.
فملد0 : 99 سنة.

أسند إلى فلسيد كنيبة   : فلتسييب 
حليد.

فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  تم 
باملحكلة فالبتدفئية بالقنيطر0 تحت 

رقم 865ج6 بتاريخ 19  نا ر ))2).
331 P

INTER TEX TRADE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

فالستثنائي  فلعام  فلجلع  إثر  على 
بتاريخ 2) أكتوبر 1)2) تقرر ما  لي :

مجلوع  وهي  حصة   522 تفويت 
أمحزون  حلاني  فلسيد  حصص 

.SGجH لفائد0 فلشركة
مجلوع  وهي  حصة   099 تفويت 
حصص فلسيد محلد عوف  لفائد0 

.NASSIRA فلشركة
تفويت حصة وفحد0 من مجلوع 
حصص فلسيد محلد عوف  لفائد0 

.AIDEN TEX فلشركة
رفع رأسلال فلشركة من 122.222 

 رهم إلى 152.222  رهم.
فلياس  روبيبطو  فلسيد  تعيين 
حلاني  فلسيد  رفقة  للشركة  مسيبف 

أمحزون وفلسيد محلد عوف .
وقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكلة 
 (2(( 2)  نا ر  بسال  وم  فلتجارية 

تحت رقم 8182ج.
فلتسييب

332 P
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FILAFIL TEXTILE
SARL

رأسلالها : 122.222  رهم
فملقر فالجتلاعي : )1 زنقة صارية بن 
زنيم فلطابق ج فلشقة ج بامليي فلدفر 

فلبيضاء
تأسيس

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدفر 
 (2(1 أكتوبر  فاتح  بتاريخ  فلبيضاء 
لشركة  فألسا�سي  فلقانون  وضع  تم 
بالخصائص  فملسؤولية  محدو 0 

فلتالية :
فلتسلية : فيلفيل تكسيل ش.م.م 

.FILAFIL TEXTILE SARL
فلهدف فالجتلاعي : صنع، تسويق 

وتوزيع فملالبس فلجاهز0.
وفالستيبف   فلتصد ر  بيع،  شرفء، 
بالتقسيط أشكاله   بجليع 
  أو فلجللة لجليع فملنتوجات فلخاصة

 أو فملصنعة.
فكتساب  وصنع،  تأسيس، 
وفستغالل جليع فملؤسسات فلتجارية 
فمللاثلة  ألنشطة  فلالزمة   وفملكاتب 
أو فملرفقة للهدف فالجتلاعي فملذكور0.
فلتجارية  فألصول  وجلق  تحقيق 
وفالمتصاص  فال ماج  فملشاركة 

لجليع فألنشطة.
فلعلليات  جليع  فلعلوم،  وعلى 
تجهيز ة فلصناعية،  أو   فلتجارية 
 أو عقارية أو مالية فملرتبطة بطريقة 
لنشاط  مباشر0  غيب  أو  مباشر0 

فملقاولة.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
رقم  تحت  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

0ج8218 بتاريخ 15 نوفلرب 1)2).
334 P

NEJFAD
SARL

رأسلالها : 122.222  رهم
رقم فلتقييد بالسجل فلتجاري 

باملحكلة فالبتدفئية بسال 61)7)
فملقر فالجتلاعي : سال، طريق 

فلقنيطر0، حي مرزوقة، تجزئة فألمم، 
علار0 فضل هللا ) رقم 11

فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 

فالستثنائي فملنجز من طرف فألستاذ0 

بتاريخ  بسال  موثقة  جالد،  فلشريفة 

 ،(2(1 9)  يسلرب  و   24-25

فلشركة  في  فلشركاء  معا نة  بعد 

فملسلا0  فملحدو 0  مسؤولية  ذفت 

«NEJFAD SARL» تم فلتصريح بوفا0 

فلنجار  فلغني  عبد  فلرفحل  فلشريك 

تبعا  فلورثة  على  حصصه  وتوزيع 

أغسطس   6 في  لرسم فإلرفثة فملؤرخ 

حصصه  جليع  وتخصيص   (218

)122  رهم  حصة   522 وفلتي تقدر 

حسب  فلورثة  لكل  حصة)  لكل 

نصيبهم وفلتي وزعت كالتالي :

فلسيد أمين فلنجار، 19) حصة.

 129 فلنجار،  فدوى  فلسيد0 

حصة.

فلسيد0 كوتر فلنجار، 129 حصة.

ج6  فلصلت،  فلسعد ة  فلسيد0 

حصة.

وبهذف تم تعد ل فملا تين 6 و 7 من 

فلقانون فألسا�سي للشركة.

فلوففي  فلسيد  من  كال  وأصبح 

فلصلت  فلسعد ة  وفلسيد0  فاضل 

مسيب ن للشركة ملد0 غيب محد 0 مع 

فلتوقيع فملشتبك.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 

19  نا ر  بتاريخ  بسال  فالبتدفئية 

))2) بالرقم 8175ج.
مقتطف وبيان

فألستاذ0 فلشريفة جالد

335 P

RIMALDIV
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد

رأسلال فلشركة : 122.222  رهم

15، شارع فألبطال، شقة رقم 0، 

أكدفل - فلرباط

بلقت�سى عقد عرفي حرر  وم 2ج 

تأسيس  تم  بالرباط   (2(1 سبتلرب 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

بشريك وحيد بالخصائص فلتالية :

.RIMALDIV : فلتسلية
فلهدف : 1 - نقل فلبضائع.

) - فلتصد ر وفالستيبف .
ج - جليع فملعامالت فلتجارية.

رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسلة 
122  رهم للحصة فلوفحد0 مقسلة 

على فلشركاء كامتي :
 1222  : فلسيد فبرفهيمي فلحسن 

حصة.
شارع   ،15  : فالجتلاعي  فملقر 
 - أكدفل   ،0 رقم  شقة  فألبطال، 

فلرباط.
فلتسييب : فبرفهيمي فلحسن.

فملد0 : مد0 فلشركة 99 سنة.
فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  تم 
باملحكلة فلتجارية بالرباط تحت رقم 

.157(51
بلثابة مقتطف وبيان

336 P

STE TINTAR ALU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلال فلشركة : 122.222  رهم
حي فلسالم سكتور 8 رقم ج85 مكرر 

زنقة فلكاف سال
فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 
 TINTAR شركة  لشركاء  فالستثنائي 
ALU شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
تم   (2(1 أكتوبر   11 فملنعقد بتاريخ 

فالتفاق على ما  لي :
تحويل فملقر فالجتلاعي :

رقم   8 فلسالم سكتور  حي   : من 
ج85 مكرر زنقة فلكاف سال.

إلى : رقم ج6) تجزئة فروجي صغيب 
تابريكت سال.

زيا 0 رأس فملال :
زيا 0 رأسلال فلشركة من 12.222 

 رهم إلى 122.222  رهم.
إعا 0 صياغة فلقانون فألسا�سي.

فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  تم 
باملحكلة فالبتدفئية بسال تحت رقم 

.(2807
بلثابة مقتطف وبيان

337 P

 STE CENTRE

 PNEUMATIQUE BEN

RAHHAL MAHFOUD
SARL

تأسيس شركة
وضع   (2(( 0  نا ر  بتاريخ  تم 

قانون منظم لشركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية :

 STE CENTRE»  : فلتسلية 

 PNEUMATIQUE BEN RAHHAL

.MAHFOUD» SARL

تاجر فلعجالت فلجد د0   : فلهدف 

وفملستعللة بالتقسيط.

فملقر فالجتلاعي : تجزئة فألمل رقم 

ج80، فلعطاوية، قلعة فلسرفغنة.

فملد0 : 99 سنة تبتدئ من تاريخ 0 

 نا ر ))2).

 122.222  : فالجتلاعي  فلرأسلال 

 رهم مقسم على 1222 سهم من فئة 

122  رهم موزع كامتي :

 : محفوض  فلجليل  عبد  فلسيد 

02ج حصة.

2جج   : محفوض  محلد  فلسيد 

حصة.

2جج   : محفوض  فملهدي  فلسيد 

حصة.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب.

فلسيد  طرف  من  تسيب   : فإل فر0 

عبد فلجليل محفوض.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 فلسرفغنة  وم  لقلعة  فالبتدفئية 

 نا ر ))2) تحت رقم 18/))2).
رقم فلسجل فلتجاري : 0985.

338 P

STE ADROGE CAR
SARL AU

تأسيس شركة
وضع   (2(( ج  نا ر  بتاريخ  تم 

قانون منظم لشركة ذفت فملسؤولية 

باملليزفت  وحيد  بشريك  فملحدو 0 

فلتالية :
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 STE ADROGE CAR»» : فلتسلية
.SARL AU

بدون  فلسيارفت  كرفء   : فلهدف 
سائق.

فملقر فالجتلاعي : رقم ج)G تجزئة 
فلهدى ج، قلعة فلسرفغنة.

فملد0 : 99 سنة تبتدئ من تاريخ ج 
 نا ر ))2).

 522.222  : فالجتلاعي  فلرأسلال 
 رهم مقسم على 5222 سهم من فئة 

122  رهم موزع كامتي :
 5222  : فلعزيزي  محلد  فلسيد 

حصة.
من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب.
فلسيد  طرف  من  تسيب   : فإل فر0 
ومحلد  كلسيب  فلعزيزي  مروفن 

فلعزيزي مسيب مساعد.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 فلسرفغنة  وم  لقلعة  فالبتدفئية 

 نا ر ))2) تحت رقم 17/))2).
رقم فلسجل فلتجاري : ج098.

339 P

 ELSA DISTRIBUTION شركة
SARL AU

فلوحيد  فلشريك  لقرفر  تبعا 
لشركة  فلحلدفوي  حليد  فلسيد 
ELSA DISTRIBUTION SARL AU
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد، رأسلالها 122.222 
 ،170 رقم  فالجتلاعي  ومقرها   رهم 
قلعة  فلعطاوية،  بلفا�سي،  تجزئة 
2)  يسلرب  بتاريخ  تقرر  فلسرفغنة 

: (2(1
حل فلشركة.

كلقر  فلشركة  مقر  تعيين 
فلتصفية.

فلحلدفوي  حليد  فلسيد  تعيين 
لحل فلشركة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلسرفغنة  وم لقلعة   فالبتدفئية 
10  نا ر ))2) تحت رقم 19/))2).

رقم فلسجل فلتجاري : 619ج.
340 P

AGMAR CENTRE PRIVE
SARL

بيع حصص شركة
فلعام  فلجلع  محضر  بلتق�سى 
نوفلرب   1( فملنعقد  وم  فالستثنائي 
 AGMAR CENTRE لشركة   (2(1
شارع   95 ب  مقرها   PRIVE SARL
قرر سال  سبتة  باب  جارج   فال وبي 

ما  لي :
رأسلال  من  حصة  22ج  بيع 
رشيد  موالي  فلسيد  من  فلشركة 
مومن فال ري�سي إلى فلسيد فحسيسن 

فحلد.
كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بسال  فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

تحت رقم 8251ج.
341 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER
Société à Responsabilité Limitée

à Associé unique
AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 Siège Social : 23 AVENUE ANOUAL IMM
FLEURY 11 BUREAU N°4 KENITRA

 FIX : 25 59 )2 6ج 7ج

GENOSA BUILDING
بالقنيطر0  عرفي  عقد  بلقت�سى 
مسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس  تم 
وفلتي  وحيد  مساهم  مع  محدو 0 

تحلل فلخصائص فلتالية :
GENOSA BUILDING : فلتسلية

 SARL AU : فلصيغة فلقانونية
فلهدف فالجتلاعي :

مقاول فلبناء و أشغال مختلفة.
مقاول زرفعة و صيانة فلحدفئق.

رأسلال فلشركـة : 122.222   رهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسلة 
122  رهم للحصة فلوفحد0 موزعة 

بين فلشركاء على فلشكل فلتالي :
 1222 محلد  فليوبي  فلسيد0 

حصة.
من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 
فلتأسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع 

فلسجل فلتجاري.
من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 
1ج  يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة 

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

شارع أنوفل  ج)   : فملقر فالجتلاعي 

 0 رقم  مكتب   11 فلوري  إقامة 

ميلوز0 فلقنيطر0.

فملسيب : فليوبي محلد.

رقم فلسجل فلتجاري 829ج6.

342 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

Société à Responsabilité Limitée

à Associé unique

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 Siège Social : 23 AVENUE ANOUAL IMM

FLEURY 11 BUREAU N°4 KENITRA

 FIX : 25 59 )2 6ج 7ج

BLINDSPOT

بالقنيطر0  عرفي  عقد  بلقت�سى 

مسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس  تم 

وفلتي  وحيد  مساهم  مع  محدو 0 

تحلل فلخصائص فلتالية :

BLINDSPOT : فلتسلية

 SARL AU : فلصيغة فلقانونية

فلهدف فالجتلاعي :

شركة هندسة فلكلبيوتر.

مهندس فستشاري.

تكوين مستلر.

رأسلال فلشركـة : 122.222  رهم 

فئة   من  حصة   1222 إلى   مقسلة 

122  رهم للحصة فلوفحد0 موزعة 

بين فلشركاء على فلشكل فلتالي :

فلسيد وليد فكاك 1222 حصة.

من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس فلنهائي أي من تاريخ وضع 

فلسجل فلتجاري.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة 

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

شارع أنوفل  ج)   : فملقر فإلجتلاعي 

 0 رقم  مكتب   11 فلوري  إقامة 

ميلوز0 فلقنيطر0.

فملسيب : وليد فكاك.

رقم فلسجل فلتجاري : 887ج6.

343 P

MUSTAPHA LAMBARKI
تأسيس شركة

جدمات   : فالجتلاعي  فلهدف 
فلفالحية  فملوف   بيع   / مختلفة 

وفلعقاقيب0/ فلنقل وفللوجستيك.
رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسلة 

122  رهم للحصة فلوفحد0.
فلبطاقة  رقم  مصطفى  ملباركي 

فلوطنية ج5جX(88  1222حصة .
فملسيب : حنان عزيزي.

رقم فلتسجيل باملحكلة فلتجارية 
بالرباط 05)157.

344 P

MAISSJAIN
تأسيس شركة

جدمات   : فالجتلاعي  فلهدف 
مختلفة / فلبناء / بيع، شرفء، إصالح 
فلنقل   / فلشلسية  فلطاقة  معدفت 

وفللوجستيك.
رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسلة 

122  رهم للحصة فلوفحد0.
حنان عزيزي رقم بطاقة تعريفها 

AB(06009 - 1222 حصة.
فملسيب : حنان عزيزي.

رقم فلتسجيل باملحكلة فلتجارية 
بالرباط 7ج)157.

345 P

 CENTRE ACADEMIQUE DE
 SOUTIEN DE FORMATION

 ET DE CONSULTATION
PRIVE

بعد عقد فلجلع فلعام غيب فلعا ي 
 (2(1 بتاريخ فاتح  يسلرب  للشركة 
جج  إقامة  فلتالي  باملقر  فملوجو 0 
زنقة موالي فحلد فلوكيلي   8 فلشقة 

حسان فلرباط.
تحويل فملقر فالجتلاعي.

تم تحويل فملقر فالجتلاعي لشركة 
زنقة موالي   8 فلشقة  جج  من إقامة 

فحلد فلوكيلي حسان فلرباط.
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 8 رقم  فلشقة  فلرفبع  فلطابق  إلى 
إقامة 05) شارع موالي علي فلشريف 

مسيب0 1 تلار0.
باملحكلة  فمللف  إ دفع  تم 
فالبتدفئية بتلار0 تحت رقم فلسجل 
12  نا ر  بتاريخ  5265ج1  فلتجاري 

))2) رقم فإل دفع 7166.
346 P

IMYM
SARL

RC N° 117335 / RABAT
حل فلشركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلار0 
قرر فملساهلون   (2(2 فربف ر   (5 في 
 SOCIETE IMYM SARL EN في  
فملسؤولية  ذفت  شركة   CLOTURE
122.222  رهم  رأسلالها  فملحدو 0 
فلكريم  عبد  شارع  تقاطع   6 رقم 
تلار0، فلجوالن  وزنقة   فلخطابي 

ما  لي :
 SOCIETE فملسلا0  فلشركة  حل 

.IMYM SARL EN CLOTURE
تعيين فلسيد أحلد بقالي كلصفي 

لها.
تقاطع شارع   6 تحد د فملقر رقم 
عبد فلكريم فلخطابي وزنقة فلجوالن 

تلار0، كلقر للتصفية.
كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
بتاريخ فاتح  يسلرب 1)2) تحت رقم 

.1(2/52
347 P

مكتب فألستاذ نبيل بوعيا  موثق بفاس
05، شارع فلحسن فلثاني، علار0 فلوطنية، 

فلطابق فلثاني، رقم )2)، فاس
فلهاتف : 7.68ج.5.90ج.25
فلفاكس : )7.7ج.5.90ج.25

FES BEVERAGE شركة
ش.م.م

هبة حصص في فلشركة
من طرف فلسيد محلد جوف  برف 0

لفائد0 فلسيد سليب برف 0
لدى  حرر  رسمي  عقد  بلقت�سى 
بفاس  موثق  بوعيا ،  نبيل  فألستاذ 
فلسيد فإن   ،(2(1 أغسطس   8 في 

 محلد جوف  برف 0 وهب ألجيه فلسيد 

522) حصة فجتلاعية  سليب برف 0، 

تتلثل  فلتي  حصصه  مجلوع  من 

فئة  فجتلاعية من  حصة   7522 في 

فلتي  للكها في  122  رهم للوفحد0، 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  فلشركة 

ش.م.م،   FES BEVERAGE فملسلا0 

فلكائن  1.222.222  رهم،  رأسلالها 

مقرها فالجتلاعي بلكتب بفاس، )1، 

زنقة فحلد شوقي، بالنصفية.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 ،(2(( 19  نا ر  في  فلتجارية بفاس، 

تحت رقم ))2)/58).
للخالصة وفلبيان

فألستاذ نبيل بوعيا .

348 P

Mme SAIDA MEGHTI

COMTABLE AGREEE

N° 17 RUE CHENGUIT APPT 4 B.P 261

ERRACHIDIA

شركة ايور انرجي
 SOCIETE AYOUR ENERGY

S.A.R.L.AU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد.

(S.A.R.L.AU(

تٲسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تٲسيس  تم   (0/11/(2(1

ذفت  و  فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

فلشريك فلوحيد فلتي تتليز بلا  لي :

: ف ور فنرجي   فلتسلية فالجتلاعية 

SOCIETE AYOUR ENERGY

موضوع فلشركة : 

مقاول أشغال مختلفة.

مقاول فلتبكيبات فلكهربائية.

فلطاقة  لوفئح  تركيب  مقاول 

فلشلسية.

فملقر فالجتلاعي : قصر أوال  جالل 

علالة  جرف  فلصباح   عرب  فزنا 

فلرشيد ة.

فملد0 : حد ت مد0 فلشركة في 99 

سنة فبتدفء من تاريخ تأسيسها.

رأسلال فلشركة :

فلحصة   مقدفر  622.222  رهم 

122  رهم.

فلحصص : 

فلسيد عبد فلحق فسليلاني 6222 

حصة. 

فلحق  عبد  فلسيد   : فلتسييب 

فسليلاني هو فملسيب فلوحيد.

باملحكلة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

بتاريخ   بالرشيد ة  فالبتدفئية 

فلسجل  رقم  تحت   16/1(/(2(1

فلتجاري 15517. 

349 P

VILA-VOYAGES

SARL AU

رأسلالها : 122.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : شارع  وسف 

فبن تاشفين رقم 5 فلطابق ) رقم ج 

طنجة

حل وفسخ فلشركة
فلعام  فلجلع  قرفر  بلقت�سى 

8  يسلرب  فالستثنائي فملنعقد بتاريخ 

 VILA-VOYAGES لشركة   ،(2(1

فلوحيد،  فلشريك  ذفت  ش.ذ.م.م، 

مقرها  122.222  رهم،  رأسلالها 

فالجتلاعي بشارع  وسف فبن تاشفين 

رقم 5 فلطابق ) رقم ج طنجة.

فملذكور0  فلشركة  تم حل وفسخ 

جلال  فلسيد  تعيين  وتم  أعاله 

فزظوظ فلحامل للبطاقة فلوطنية رقم 

55جLF0 كلصفي للشركة.

وضع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فمللف لدى كتابة فلضبط باملحكلة 

فلتجارية بطنجة وذلك بتاريخ 5  نا ر 

فلسجل   ،(09651 تحت رقم   (2((

5  نا ر  بتاريخ   81621 فلتجاري رقم 

..(2((

350 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر فلشركة : فملعرفج سنتب، 21ج شارع

عبد فملومن، مكتب رقم 60، فلدفر فلبيضاء

LCA PHARMA MAROC
شركة محدو 0 فملسؤولية

ذفت شريك وحيد

فلرأسلال : 1.222.222  رهم
مقر فلشركة : زنقة عزيزي

فلرقم 5 حي لكريت فلدفر فلبيضاء
رفع رأسلال فلشركة

فلوحيد  فلشريك  قرفر  على  بناء 

تم   ،(2(1 7)  يسلرب  في  فملؤرخ 

تقرير ما  لي :
بقيلة  فلشركة  رأسلال  رفع 

من  نقله  ليتم  1.222.222  رهم 

 (.222.222 إلى  1.222.222  رهم 

حصة   12.222 بإنشاء   رهم فبتدفء 

فلخاص  فجل  في حسابه  وفملسجلة 

 فاتر فلحسابات.

 تبتب عن ذلك تعد ل فملا 0 6 و7 

من فلنظام فلدفجلي.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

للدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

 ،(2(( ج1  نا ر  بتاريخ  فلبيضاء 

تحت فلرقم 11)828.
فلتجاري  بالسجل  فلتسجيل  تم 

فلرقم  تحت   (2(( ج1  نا ر  بتاريخ 

78ج1 من فلسجل فلتبتيبي.
املسري

351 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر فلشركة : فملعرفج سنتب، 21ج شارع

عبد فملومن، مكتب رقم 60، فلدفر فلبيضاء

 COMPAGNIE DE

SOURCING ET DE CONSEIL
شركة محدو 0 فملسؤولية

ذفت شريك وحيد

فلرأسلال : 12.222  رهم

مقر فلشركة : شارع تدفرت

علار0 رقم جج

فملرقم بالسجل فلتجاري تحت رقم 

7ج8ج))

فلتعريف فلضريبي 9ج7ج))02
رفع رأسلال فلشركة
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فلوحيد  فلشريك  قرفر  على  بناء 
فملؤرخ في 5) أكتوبر 1)2)، تم تقرير 

ما  لي :
بقيلة  فلشركة  رأسلال  رفع 
92.222  رهم ليتم نقله من 12.222 
بإنشاء  122.222  رهم  إلى   رهم 
 122 بقيلة  جد د0  حصة   922
 رهم تكتتب هذه فلزيا 0 عن طريق 
فملقاصة مع   ون متبتبة على فلشركة 
وفملسجلة  فلوحيد  فلشريك  لفائد0 
فلخاص  فجل  فاتر  حسابه  في 

فلحسابات.
 تبتب عن ذلك تعد ل فملا 0 6 و7 

من فلنظام فلدفجلي.
بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
للدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
 ،(2(1 6  يسلرب  بتاريخ  فلبيضاء 

تحت فلرقم 51)ج82.
فلتجاري  بالسجل  فلتسجيل  تم 
تحت فلرقم   (2(1 6  يسلرب  بتاريخ 

166)0 من فلسجل فلتبتيبي.
فملسيب

352 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقر فلشركة : فملعرفج سنتب، 21ج شارع

عبد فملومن، مكتب رقم 60، فلدفر فلبيضاء

CASA CLEOPATRA
شركة محدو 0 فملسؤولية

فلرأسلال : 222.222.)  رهم
مقرها فالجتلاعي : )1، طريق 

مد ونة
 وفر ليساسفة جلاعة فملجاطية 

فوال  فلطالب - فلدفر فلبيضاء
فملرقم بالسجل فلتجاري تحت رقم 

705ج19
فلتعريف فلضريبي 952ج6))

رفع رأسلال فلشركة
على فلجلع فلعام فالستثنائي  بناء 
لشركة   (2(1 2)  يسلرب  فملؤرخ في 

CASA CLEOPATRA، تقرر ما  لي :
من  فلشركة  رأسلال  رفع 
 12.222.222 إلى  6.222.222  رهم 
 رهم. تكتتب هذه فلزيا 0 عن طريق 
فملقاصة مع   ون متبتبة على فلشركة 
لفائد0 فلشركاء وفملسجلة في حسابهم 

فلخاص  فجل  فاتر فلحسابات.

 تبتب عن ذلك تعد ل فملا 0 6 و7 
من فلنظام فلدفجلي.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
للدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
 ،(2(( ج1  نا ر  بتاريخ  فلبيضاء 

تحت فلرقم 12)828.
فلتجاري  بالسجل  فلتسجيل  تم 
فلرقم  تحت   (2(( ج1  نا ر  بتاريخ 

79ج1 من فلسجل فلتبتيبي.
فملسيب

353 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقر فلشركة : فملعرفج سنتب، 21ج شارع

عبد فملومن، مكتب رقم 60، فلدفر فلبيضاء

 LES FRERES BOUKIR ET
CONSORTS

شركة محدو 0 فملسؤولية
فلرأسلال : 1.222.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : 17، زنقة جليقين
بلجي سنترب فلطابق فألول فلرقم )1

فلدفر فلبيضاء
فملرقم بالسجل فلتجاري

 تحت رقم 512717
فلتعريف فلضريبي 087ج8ج52

رفع رأسلال فلشركة
على فلجلع فلعام فالستثنائي  بناء 
تقرر  (2(1 7)  يسلرب  في   فملؤرخ 

ما  لي :
من  فلشركة  رأسلال  رفع 
 5.222.222 إلى  1.222.222  رهم 
 رهم. تكتتب هذه فلزيا 0 عن طريق 
فملقاصة مع   ون متبتبة على فلشركة 
لفائد0 فلشركاء وفملسجلة في حسابهم 

فلخاص  فجل  فاتر فلحسابات.
 تبتب عن ذلك تعد ل فملا 0 6 و7 

من فلنظام فلدفجلي.
بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
للدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
 ،(2(( )1  نا ر  بتاريخ  فلبيضاء 

تحت فلرقم 827986.
فلتجاري  بالسجل  فلتسجيل  تم 
فلرقم  تحت   (2(( )1  نا ر  بتاريخ 

1166 من فلسجل فلتبتيبي.
فملسيب
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ALLIANCE EXPERTISE

مقر فلشركة : فملعرفج سنتب، 21ج شارع
عبد فملومن، مكتب رقم 60، فلدفر فلبيضاء

FIDERMA MAROC
شركة محدو 0 فملسؤولية
فلرأسلال : 62.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : 7، زنقة فبن كثيب
فلطابق فألول - فلدفر فلبيضاء

فملرقم بالسجل فلتجاري ج65.)8)
فلتعريف فلضريبي )589ج100

رفع رأسلال فلشركة
على فلجلع فلعام فالستثنائي  بناء 
تقرر  (2(1 نوفلرب  2ج  في   فملؤرخ 

ما  لي :
 62.222 رفع رأسلال فلشركة من 
 رهم إلى 522.222  رهم. تكتتب هذه 
فلزيا 0 عن طريق فملقاصة مع   ون 
فلشركاء  لفائد0  متبتبة على فلشركة 
وفملسجلة في حسابهم فلخاص  فجل 

 فاتر فلحسابات.
 تبتب عن ذلك تعد ل فملا 0 6 و7 

من فلنظام فلدفجلي.
بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
للدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
 ،(2(1 7)  نا ر  بتاريخ  فلبيضاء 

تحت فلرقم 826259.
فلتجاري  بالسجل  فلتسجيل  تم 
بتاريخ 7)  يسلرب 1)2) تحت فلرقم 

)0529 من فلسجل فلتبتيبي.
فملسيب
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ALLIANCE EXPERTISE
مقر فلشركة : فملعرفج سنتب، 21ج شارع

عبد فملومن، مكتب رقم 60، فلدفر فلبيضاء

 L’ESSENTIEL DE LA
PARAPHARMACIE CASA

شركة محدو 0 فملسؤولية
فلرأسلال : 6.122.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : 9ج، زنقة فبن 
حبوس، فملعاريف، فلدفر فلبيضاء
فملرقم بالسجل فلتجاري 85ج)1)

فلتعريف فلضريبي 517ج111
رفع رأسلال فلشركة

على فلجلع فلعام فالستثنائي  بناء 
تقرر  (2(1 16  يسلرب  في   فملؤرخ 

ما  لي :

من  فلشركة  رأسلال  رفع 
 1(.222.222 إلى  6.122.222  رهم 
 رهم. تكتتب هذه فلزيا 0 عن طريق 
فملقاصة مع   ون متبتبة على فلشركة 
لفائد0 فلشركاء وفملسجلة في حسابهم 

فلخاص  فجل  فاتر فلحسابات.
 تبتب عن ذلك تعد ل فملا 0 6 و7 

من فلنظام فلدفجلي.
بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
))2)، تحت  ج  نا ر  فلبيضاء بتاريخ 

فلرقم )82698.
فلتجاري  بالسجل  فلتسجيل  تم 
بتاريخ ج  نا ر ))2) تحت فلرقم 170 

من فلسجل فلتبتيبي.
فملسيب
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ALLIANCE EXPERTISE
مقر فلشركة : فملعرفج سنتب، 21ج شارع

عبد فملومن، مكتب رقم 60، فلدفر فلبيضاء

UNIVERS RAYON
شركة محدو 0 فملسؤولية

فلرأسلال : 522.222.)  رهم
H5 مقرها فالجتلاعي : هاللت

فملجاطية مد ونة 9092)
فلدفر فلبيضاء

فملرقم بالسجل فلتجاري تحت رقم 
187721

فلتعريف فلضريبي رقم 02182695
رفع رأسلال فلشركة

على فلجلع فلعام فالستثنائي  بناء 
تقرر  (2(1 7)  يسلرب  في   فملؤرخ 

ما  لي :
من  فلشركة  رأسلال  رفع 
 0.522.222 إلى  522.222.)  رهم 
 رهم. تكتتب هذه فلزيا 0 عن طريق 
فملقاصة مع   ون متبتبة على فلشركة 
لفائد0 فلشركاء وفملسجلة في حسابهم 

فلخاص  فجل  فاتر فلحسابات.
 تبتب عن ذلك تعد ل فملا 0 6 و7 

من فلنظام فلدفجلي.
بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
 ،(2(( 10  نا ر  بتاريخ  فلبيضاء 

تحت فلرقم ))8280.
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فلتجاري  بالسجل  فلتسجيل  تم 
فلرقم  تحت   (2(( 10  نا ر  بتاريخ 

1595 من فلسجل فلتبتيبي.
فملسيب
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ALLIANCE EXPERTISE
مقر فلشركة : فملعرفج سنتب، 21ج شارع

عبد فملومن، مكتب رقم 60، فلدفر فلبيضاء

TOXIC CAR
شركة محدو 0 فملسؤولية

ذفت شريك وحيد
فلرأسلال : 12.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : 06، شارع 
فلزرقطوني، فلطابق فلثالث، فلرقم 6

فلدفر فلبيضاء
إنشاء شركة محدو 0 فملسؤولية

ذفت شريك وحيد
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
صياغة  تلت   (2(1 نوفلرب   (9
فلتأسي�سي لشركة محدو 0  فلقانون 
وحيد  شريك  ذفت  فملسؤولية 

جصائصه على فلنحو فلتالي :
TOXIC CAR : فسم فلشركة

هدف  :  تجلى  فلشركة  نشاط 
فلشركة في فملغرب أو في أي بلد آجر 
إن كان لحسابها أو من أجل شخص 

آجر في :
فالستشار0، فلنصيحة وفلتدريب.

فلهيكلة  إعا 0  في  فالستشارفت 
وفلتلويل  وفالستبفتيجية  وفالستثلار 
وفلدعم ألي مشروع متعلق بنشاط 

فلشركة.
تلثيل فلعالمات فلتجارية.

بنشاط  ما  تعلق  في  فلسلسر0 
فلشركة.

برمجة فملحركات فلكهربائية.
مباشر0  غيب  أو  مباشر0  فملشاركة 
في جليع فلشؤون، فلتجارية فملرتبطة 
جالل  من  فلذكر  فلسالفة  باألشياء 
إنشاء شركات جد د0 أو وكاالت كيفلا 

كان نوعها أو عن طريق فملساهلة.
فلعلليات  كل  عامة  وبصفة 
فملالية، فلعقارية، فلتجارية فملنقولة أو 
غيب فملنقولة وفلتي لها عالقة مباشر0 
أو غيب مباشر0 بهدف فلشركة وفلقابلة 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.

فلرأسلال : قيلته 12.222  رهم، 
 122 حصة بقيلة   122 مقسلة إلى 
إلى  بكاملها  مسند0  للوفحد0،   رهم 

فلسيد كريسطوف المي.
شارع   ،06  : فلشركة  مقر 
فلرقم  فلثالث،  فلطابق  فلزرقطوني، 

6، فلدفر فلبيضاء.
99 سنة فنطالقا من تاريخ   : فملد0 

تسجيلها بالسجل فلتجاري.
هيـأ0 فلتسييب : فلسيد كريسطوف 
المي كلسيب  وحيد ملد0 غيب محدو 0.
من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

غا ة 1ج  يسلرب.
فالحتياطي فلقانوني : حول فألرباح 
تقتطع 5% ألجل صندوق فالحتياطي 

فلقانوني.
باملحكلة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
بوفسطة  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 
فملركز فلجهوي لالستثلار لوال ة فلدفر 

فلبيضاء.
هيئة فلتسييب

358 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر فلشركة : فملعرفج سنتب، 21ج شارع

عبد فملومن، مكتب رقم 60، فلدفر فلبيضاء

L & N GOURMET
شركة محدو 0 فملسؤولية
فلرأسلال : 122.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : مجلوعة 105 
فلحي أ فالو ف ة 1 أوال  ليم فملطع 

فلعلار0 1 تلار0
فملرقم بالسجل فلتجاري 99.901

فلتعريف فلضريبي 9)676جج
نقل فملقر فالجتلاعي لشركة

على فلجلع فلعام فالستثنائي   بناء 
تقرر  (2(2 أكتوبر   19 في   فملؤرخ 

ما  لي :
نقل فملقر فالجتلاعي فملوجو  حاليا 
أوال   ليم   1 فلحي أ فالو ف ة   105 في 
فلعنوفن  إلى  تلار0   - فلعلار0  فملطع 

فلتالي :
6، زنقة سومية، أكدفل، فلرباط.

 تبتب عن ذلك تعد ل فملا 0 5 من 
فلنظام فلدفجلي.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
للرباط  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
بتاريخ )  يسلرب 1)2)، تحت فلرقم 

1ج)2)1.
فلتجاري  بالسجل  فلتسجيل  تم 
تحت فلرقم   (2(1 )  يسلرب  بتاريخ 

12891 من فلسجل فلتبتيبي.
فملسيب
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STE SOGEFICOM

STE NOUHACIF
SARL AU

ذفت  شركة  تأسيس  تم 
وحيد  بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 
في بوملان بتاريخ 10  نا ر ))2) ذفت 

فلخصائص فلتالية :
 STE NOUHACIF  : فلتسلية 

SARL AU
فملقر فالجتلاعي : ))، تجزئة رياض 
فلياسلين طريق عين فلشقف فلطابق 

فلثاني فاس.
فملكتب  لوفزم  بيع   : فلهدف 
 VENTE DES FOURNITURES DE

.BUREAUX
.NEGOCE تجار0 مختلفة

.TRAITEUR ملول حفالت
فملد0 : 99 سنة.

122.222  رهم،   : رأسلال 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسلة 

122  رهم.
أورفغ  فلسيد   : فلوحيد  فلشريك 

ف ريس.
فلسيد أورفغ   : فلتسييب وفإلمضاء 

ف ريس.
تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 
فلتجارية ببوملان تحت رقم 26/))2) 

بتاريخ 19  نا ر ))2).
360 P

STE ASLALTIZ
SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
فلوحيد  فلشريك   (2(( ج  نا ر 
فملسؤولية  ذفت   ASLALTIZ لشركة 
قرر  وحيد  شريك  في  فملحدو 0 

فملصا قة على ما  لي :

من  فلشركة  رأسلال  في  فلزيا 0 

122.222 إلى 22.222).

تلد د غرض فلشركة.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  أنجز 

فالبتدفئية  فملحكلة  لدى  فلضبط 

تحت   (2(( )1  نا ر  بتاريخ  تزنيت 
وفملسجل في فلسجل   1(/(2(( رقم 

فلتجاري تحت رقم  ج90ج.

361 P

LES CINQ SAKAN
Société à Responsabilité Limitée

Capital Social : 100.000 DHS

Siège Social : Imm 30 Appt 8

Rue Moulay Ahmed Loukili

Hassan - Rabat
رقم فلسجل فلتجاري : 55)157

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

0  نا ر ))2) تم تأسيس شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلخصائص 

فلتالية :

LES CINQ SAKAN : فلتسلية

فإلنعاش   : فلشركة  نشاط 

فلعقاري.

شقة  2ج  علار0   : فملقر فالجتلاعي 
فلوكيلي  فحلد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان فلرباط.
لقد تم تحد د   : رأسلال فلشركة 
122.222  رهم  رأسلال فلشركة في 

حصة فجتلاعية   1222 مقسلة إلى 

موزعة  122  رهم  فلوفحد0  قيلة 

كالتالي :

فلسيد فلعاطي هللا فملصطفى 22) 

حصة فجتلاعية.

 (22 فلجاللي  فلعاطي هللا  فلسيد 

حصة فجتلاعية.

فلعزيز  عبد  هللا  فلعاطي  فلسيد 

22) حصة فجتلاعية.

 (22 محلد  هللا  فلعاطي  فلسيد 

حصة فجتلاعية.

 (22 جليفة  هللا  فلعاطي  فلسيد 

حصة فجتلاعية.
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تعيين  تم  لقد   : فلشركة  تسييب 
فلسيد فلعاطي هللا فملصطفى فلحامل 
رقم  فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
W101918 كلسيب للشركة ملد0 غيب 

محد 0.
من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 
1ج  يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة 

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.
لقد تم تحد د مد0 فلشركة في 99 

سنة.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
2)  نا ر  بتاريخ  بالرباط  فلتجارية 
فلتجاري  فلسجل  رقم  تحت   (2((

.157(55
للنشر وفإلعالن

362 P

 ALPHA ASSURANCES
TANGER
SARL D’AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
بشريك وحيد

رأسلالها : 122.222  رهم
مقرها فالجتلاعي : 5) زنقة  وسف 

فبن تاشفين، فملركز فلتجاري
فبن بطوطة مول - طنجة

فلسجل فلتجاري رقم : 5ج6ج)1
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 بشريك وحيد
 تبعا لعقد عرفي مؤرخ بطنجة في
ج  نا ر ))2)، تم وضع قانون أسا�سي 
محدو 0  مسؤولية  ذفت  لشركة 

بشريك وحيد مليزفتها كالتالي :
 ALPHA  : فلتسلية 
شركة   ASSURANCES TANGER
بشريك  محدو 0  مسؤولية  ذفت 

وحيد.
محد   فلشركة  غرض   : فلغرض 
في  فلتأمين  مهنة وسيط  ملارسة  في 
فلتي  وفملجاالت  فملسلوحة  فلفروع 
ال تعترب غيب ذفت صلة بلهنة وسيط 
فلتأمين حسب فلقانون فملنظم لهاته 

فملهنة.
فملقر فالجتلاعي : طنجة، 5) زنقة 
فملركز فلتجاري   وسف فبن تاشفين، 

فبن بطوطة مول.

من فبتدفء  سنة   99  :  فملد0 

تقييدها  تاريخ   (2(( 2)  نا ر   

بالسجل فلتجاري.

رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 

122.222  رهم،  مبلغ  في  فلشركة 

حصة فجتلاعية   1222 مقسلة إلى 

12  رهم للحصة فلوفحد0،  من فئة 

 ALPHA لشركة  جصصت 

ASSURANCES فلشريك فلوحيد.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب من كل سنة.

فألرباح  تخصص   : فألرباح 

فلصافية بعد فالقتطاعات فلقانونية 

وفلتأسيسية للشريك فلوحيد.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

بطنجة  فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 

رقم  تحت   ،(2(( 2)  نا ر   وم 

مقيد0  فلشركة  حيث   (52299

رقم  تحت  فلتجاري  بالسجل 

5ج6ج)1.
من أجل فإل جاز وفلبيان

363 P

CASA VIANDE
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها : 05.522.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : 51 زنقة بروكسيل

إقامة كنز0، فلطابق فلثاني، شقة ج 

فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري رقم ج2)9ج1

فملصا ق على تفويت حصص 
فجتلاعية

فملوففقة على فنضلام شريك جد د
مالئلة وتحيين فلنظام فألسا�سي 

للشركة
يستخلص من عقد عرفي مؤرخ 

بالدفر فلبيضاء  وم 2ج نوفلرب 1)2)، 

فوت  بلزفغ،  فلطاهر  فلسيد  بأن 

 MAZARIAA KOUTOUBIA لشركة

SARL D‘AU - 10 حصص فجتلاعية 

من فئة 122  رهم لكل وفحد0 وفلتي 

 لتلكها في فلشركة.

فلعا  ة  غيب  فلعامة  فلجلعية 

للشركة   ،(2(1 نوفلرب  2ج  بتاريخ 

ش.م.م،   CASA VIANDE فملسلا0 

قد :

فلحصص  تفويت  على  صا قت 

فالجتلاعية فملذكور0 أعاله.

وففقت على فنضلام شريك جد د 

 MAZARIAA KOUTOUBIA شركة

 122.222 رأسلالها   SARL D‘AU

فالجتلاعي  مقرها  فلكائن   رهم 

علار0  ج1  رقم  شقة  باملحلد ة 

فلبلغيتي، زنقة فبن جلدونن وفملسجلة 

تحت  فملحلد ة  فلتجاري  بالسجل 
رقم 829ج).

فلنظام  وتحيين  مالئلة  قررت 

فلتشريع  حسب  للشركة  فألسا�سي 

فلجد د بتطبيق فلقانون رقم 2).19 

بتاريخ   1.(1.75 رقم  بظهيب  فلصا ر 

10  وليو متم ومعدل للقانون 5.96 

فملسؤولية  ذفت  بالشركاء  فملتعلق 

فملحدو 0.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلضبط 

بالدفر فلبيضاء،  وم 18  نا ر ))2) 

تحت رقم 828800.
من أجل فإل جاز وفلبيان
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SRH 24
SARL AU

تأسيس
تاريخ تسجيل فلعقد فلعرفي فاتح 

تحلل  وفلتي  بالرباط   (2(1 نوفلرب 

فلخصائص فلتالية :

فالستشارفت   : فالجتلاعي  فلهدف 

فإل فرية.
رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 

من  حصة   1.222 تلثل  وهي  نقدف، 

فئة 122  رهم للحصة فلوفحد0.

ملكية حصص فلشركة هي :

 1222  : فلسيد سعيد فلحوفصلي 

حصة أي 122.222  رهم.

من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة 

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

فلشقة   08 رقم   : فملقر فالجتلاعي 

1 شارع فال ولد عليب فكدفل فلرباط.

: فملسيب هو فلسيد سعيد  فلتسييب 

فلحوفصلي ملد0 غيب محدو 0.

 : فلتجاري  بالسجل  فلتقييد  رقم 

.155969

365 P

FRANCO TRAV

فخانكو طرفف ش.م.م

فلرأسلال فالجتلاعي : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : 08 شارع فال أوال  

عليب، أكدفل، فلرباط

تأسيس فلشركة
مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

قد   (2(( 8  نا ر  بتاريخ  سال  في 

فملسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس  تم 

فملحدو 0 ويهدف نشاطها فالجتلاعي 

مقاول أعلال متنوعة.

رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسلة 

122  رهم للحصة فلوفحد0.

فلسيد محسن ملرفق 522 حصة ؛

 522 بنعزي  فإلله  عبد  فلسيد 

حصة.

سنة   99 شركة  نشاط   : فملد0 

فلنهائي أي من  فلتأسيس  من  فبتدفء 

تاريخ وضع فلسجل فلتجاري.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة 

فألولى تبتدئ من تاريخ فلتسجيل.

فال  شارع   08  : فالجتلاعي  فملقر 

أوال  عليب، أكدفل، فلرباط.

تحت تسييب : فلسيد محسن ملرفق 

وفلسيد عبد فإلله بنعزي.

مقيد0 بالسجل فلتجاري : 1))157.

366 P
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LIBRAIRIE SKHIRAT
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
1)2) تم تأسيس شركة  0) سبتلرب 
فملليزفت  ذفت  فملسؤولية  محدو 0 

فلتالية :
 LIBRAIRIE SKHIRAT  : فلتسلية 

.SARL
فملقر فالجتلاعي : 7) تجزئة فلهدى 

فلطابق فألر�سي، فلصخيبفت.
فلهدف :
مكتبة ؛

مقاول في فلخدمات فلعامة.
رأس فملال : 122.222  رهم.

فملد0 : 99 سنة.
فملسيب : فلحلزفوي أحلد.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بتلار0  وم 9)  يسلرب 1)2) 
فلتسجيل  رقم   (516 رقم  تحت 

بالسجل فلتجاري 0997ج1.
367 P

CINESTARS LAAYOUNE 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بلساهم وفحد
تأسيس

فاتح  بتاريخ  فلعرفي  للعقد  تبعا 
قوفنين  وضع  تم   ،(2(1 مارس 

فلشركة ذفت فملليزفت فلتالية :
 CINESTARS  : فلتسلية 

.LAAYOUNE
ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
فملوضوع :

إنشاء، تشغيل وإ فر0  ور فلسينلا ؛
تشغيل جليع مؤسسات فإلنتاج، 
حقوق  بيع  فلشرفء،  فألفالم،  توزيع 

فألفالم، فلعروض فلسينلائية... إلخ.
فملقر فلرئي�سي : شارع مكة، رقم 7ج)، 

فلعيون.
فلرأسلال : حد  في مبلغ 122.222 
حصة من   1222 إلى   رهم مقسلة 
مقسلة  للوفحد0،  122  رهم  فئة 

كامتي :

فلسيد زين فلعابد ن شرف فلد ن 
512 حصة ؛

فلسيد فرفجي فلرزمة 092 حصة.
فإل فر0 : تسيب من طرف فلسيد زين 

فلعابد ن شرف فلد ن.
بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون 
رقم  تحت   (2(( 19  نا ر  بتاريخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   (2((/168
فلتجاري تحت فلرقم فلتحليلي 9907ج.
368 P

UCL LOGISTICS
تعد الت قانونية

.UCL LOGISTICS : فلتسلية
ذفت  شركة   : فلقانوني  فلشكل 
فلشريك  ذفت  فملحدو 0  فملسؤولية 

فلوفحد.
طريق  كلم،  ج   : فلرئي�سي  فملقر 
فمبارك  فلوقو   محطة  بوجدور، 

فجامع، فلعيون.
فلجلع  ملدفوالت  طبقا   : فملوضوع 
فلغيب عا ي بتاريخ 2ج  يسلرب 1)2) 

قرر فملشاركون ما  لي :
فلحل فلنهائي للشركة.

بكتابة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بالعيون 
رقم  تحت   (2(( 1)  نا ر  بتاريخ 

.180/(2((
369 P

MARINAL
هبة حصة

فنسحاب شريك
قبول شريك جد د
تعد ل نظامي تالزمي

تحويل فلشركة فملدنية إلى شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0

فعتلا  نظام أسا�سي معا  فلصياغة
نها ة مهام متصرف وحيد

تعيين مدبر
 I -  تبتب عن عقد عرفي مؤرخ في 
فلشركة  أن   (2(1 أكتوبر   5
 STE CIVILE IMMOBILIERE
رسلالها مدنية  شركة   MARISSAL

فلكائن مقرها بالدفر  52.222  رهم، 

فلسلطان،  مرس  شارع  فلبيضاء، 

)فلتعريف فلجبائي  زفوية زنقة ريلس 

مونية  اللة  فلسيد0  أن   (1252(19

وهبت حصة  قد  جالدي،  بورقا ي 

فلسيد0  فبنتها  لفائد0   (1( وفحد0 

يسرى فلعوفيب.

II - إن فلجلعية فلعامة غيب فلعا  ة 

 (2(1 5 أكتوبر  للشركاء فملنعقد0 في 

للشركة فملعنية قد :

أعاله  إليها  فملشار  فلهبة  سجلت 

مونية  اللة  فلسيد0  وفنسحاب 

بورقا ي جالدي من فلشركة ؛

جد دف  شريكا  بصفتها  قبلت 

فلسيد0 يسرى فلعوفيب ؛

من  فلسا س  فلفصل  عدلت 

فلنظام فألسا�سي نتيجة لذلك ؛

قررت تحويل فلشركة إلى شركة 

ذفت مسؤولية محدو 0 فلتي تستلر 

بنفس فملليزفت، عدف تسلية فلشركة 

فصاعدف  فمن  من  ستصبح  فلتس 

وفعتلدت نظام أسا�سي   MARINAL

جد د معا  فلصياغة ؛

إلى  فلشركة  تحويل  أن  عا نت 

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 بنهي 

مهام فملتصرف فلوحيد للشركة تحت 

نجيب  محلد  فلسيد  فملدني  شكلها 

فلعوفيب ؛

نجيب  محلد  فلسيد  عينت 

فلعوفيب بصفته مدبرف للشركة تحت 

شكلها ذفت مسؤولية محدو 0 كلا 

هو منصوص عليه في فلفصل 15 من 

فلنظام فألسا�سي.

تم فلقيام باإل دفع فلقانوني   -  III

بكتابة فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية 

للدفر فلبيضاء بتاريخ ج1  نا ر ))2) 

تحت رقم 60)828.

بالسجل  فلشركة  قيد  تم   -  VI

بتاريخ  فلبيضاء  للدفر   فلتجاري 

 5(8051 تحت رقم   (2(( ج1  نا ر 

من فلسجل فلتحليلي.
فملدبر

370 P

 AUTO ECOLE LAHLALI 
ET SERBOUTI

SARL
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم وضع فلقانون   (2(1 2)  يسلرب 
مسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
محدو 0 وذلك تحت فملعطيات فلتالية :

 AUTO ECOLE شركة : فلتسلية 
.LAHLALI ET SERBOUTI

فمتالك مدرسة   : غرض فلشركة 
لتعليم فلسياقة.

تجزئة   ،1 فلطابق  شقة   : فملقر 
فلرمل، عين عتيق، تلار0.

ب  فلشركة  مد0  حد ت   : فملد0 
99 سنة فبتدفء من تاريخ تسجيلها في 

فلسجل فلتجاري.
بلبلغ  حد    : فلشركة  رأسلال 
 1222 إلى  مقسلة  122.222  رهم 
للوفحد0،  122  رهم  ب  حصة 

مكتتبة، محرر0 وموزعة كالتالي :
فلسيد عبد فلعالي لهاللي 522 حصة ؛
فلسيد محلد سربوتي 522 حصة ؛

فملجلوع 1222 حصة.
: تسيب فلشركة من طرف  فلتسييب 
غيب  ملد0  سربوتي  محلد  فلسيد 

محدو 0.
فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
باملحكلة  فلشركة  لنظام  فلقانوني 
بتاريخ  وذلك  بتلار0   فالبتدفئية 
فلشركة  سجلت   (2(( 2)  نا ر 

بالسجل تحت رقم 62)7.
رقم فلسجل فلتجاري : 5175ج1.

مقتطف قصد فإلشهار

371 P

Z&K CACH
 شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

لشريك وفحد
تأسيس فلشركة

بلوجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تأسيس  تم   (2(1 2ج  يسلرب 

فلشركة ذفت فملليزفت فلتالية :
 STE Z&K : فلتسلية فالجتلاعية 

CACH ش.م.م ل.و.



1761 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

تحويل   : فالجتلاعي  فلهدف 

وفستالم فألموفل، كاش بلوس.

فملقر فالجتلاعي : 8)8 زنقة موالي 

ف ريس 1، فملسيب0 1، تلار0.

فلرأسلال : 122.222  رهم مجزأ0 

122  رهم  1222 حصة من فئة  إلى 

للحصة.

فلتسييب : تم تعيين فلسيد محسن 

غيب  ملد0  للشركة  كلسيب  جدف  

محدو 0.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب من كل سنة ما عدف فلسنة 

فألولى فلتي تبتدئ من تاريخ فلتسجيل 

بالسجل فلتجاري.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (2(( 5  نا ر  بتاريخ  تلار0  فألولى 

تحت رقم 7ج52ج1.

372 P

MY DEPOT
SARL AU 

شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : رقم 172 حي فمين، 

كلم 6، فملد نة فلجد د0، فلطابق 

فلسفلي، مكناس

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

بلكناس  حرر   (2(1 نوفلرب   8

وضع فلقانون فألسا�سي لشركة ذفت 

تحلل  وفلتي  محدو 0  مسؤولية 

فلخصائص فلتالية : 

 MY DEPOT  : شركة  تسلية 

.SARL AU

فلهدف فالجتلاعي :

وبيع جليع فملوف  فلغذفئية  شرفء 

بالجللة ونصف فلجللة وفلتقسيط ؛

فلتجار0 ؛

فستيبف  وتصد ر.

فملقر فالجتلاعي : رقم 172 حي فمين، 

فلطابق  فلجد د0،  فملد نة   ،6 كلم 

فلسفلي، مكناس.

رأس فملال : حد  في مبلغ 122.222 
حصة بلبلغ   1222  رهم مجزأ0 إلى 
122  رهم للحصة فكتتبت كلها نقدف.
فلحصص موزعة على فلشكل فلتالي :

فلبوزيدي  ف ري�سي  فملهدي  فلسيد 
1222 حصة.

فملهدي  فلسيد   : وفإل فر0  فلتسييب 
ف ري�سي فلبوزيدي ملد0 غيب محدو 0.

من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 
1ج  يسلرب من  فاتح  نا ر وتنتهي في 

كل سنة.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فاتح  بتاريخ  بلكناس  فلتجارية 
)515 وتم  1)2) تحت رقم   يسلرب 
تحت  فلتجاري  فلسجل  في  تسجيله 

رقم ج5081.
373 P

STE BATFOR
 SARL AU 

فلرأسلال : 222.222.)  رهم
فملقر فالجتلاعي : محل رقم 1، علار0 
فلنخيل 8، جناح أ، شارع بني مكيلد 

مكناس
تقليص فلغرض فالجتلاعي للشركة
توسيع فلغرض فالجتلاعي للشركة
تحد ث فلنظام فألسا�سي للشركة

فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فالستثنائي فملنعقد بتاريخ )) نوفلرب 
 : للشركة  فالجتلاعي  باملقر   (2(1
محل رقم 1 علار0 فلنخيل 8، جناح أ 
شارع بني مكيلد، مكناس، قرر شركاء 

شركة BATFOR SARL AU ما  لي :
فالجتلاعي  فلغرض  تقليص 
فلحفر  آالت  تاجر   : بإزفلة  للشركة 

وفملعدفت، فستيبف  وتصد ر.
توسيع فلغرض فالجتلاعي للشركة 
وفمالت  فملبيدفت  تاجر   : بإضافة 
فملجاالت  تهيئة  فلفالحية،  وفملعدفت 

فلخضرفء.
تحد ث فلنظام فألسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط باملحكلة فلتجارية بلكناس 
تحت رقم ج519 ليومه )  يسلرب 1)2).
374 P

GAURA
 SARL AU 

بيع فلحصص فالجتلاعية
فستقالة فملسيب فلقد م

تعيين مسيب جد د
فلعام  فلجلع  محضر  بلوجب 
 فالستثنائي فلغيب فلعا ي فملنعقد بتاريخ 
مساهلو  قرر   (2(1 سبتلرب  2ج 

فلشركة GAURA ما  لي : 
 بيع فلحصص فالجتلاعية كالتالي : 
إلى  فلزنزوري  نسرين  فلسيد0  تبيع 
أي  لبنى محلوب حصتها في فلشركة، 
لكل حصة  122  رهم  حصة ب   5 

ما يعا ل 522  رهم.
وتعيين  فلقد م  فملسيب  فستقالة 
مسيب جد د وحيد : فستقالة فلسيد0 
نسرين فلزنزوري وتعيين فلسيد0 لبنى 
فلتعريف  لبطاقة  حامل  محلوب، 
غيب  ملد0  للشركة  مسيب   M55577ج

محد 0.
فلضبط  بلكتب  فإل دفع  تم 
بتاريخ  بالرباط  فلتجارية   باملحكلة 
8  يسلرب 1)2) تحت رقم 2055)1.
375 P

ETS TANBOUGHT
 SARL 

توسيع فلنشاط
بلقت�سى تم وضع فملحضر بسال 
لشركة ذفت   (2(( )1  نا ر  بتاريخ 
فلخصائص  فملحدو 0  فملسؤولية 

فلتالية : 
توسيع فلنشاط.

 ETS فلشركة  شركاء  قرر 
TANBOUGHT SARL بزيا 0 فلنشاط 
فلتالي : فلتجار0 فلعامة كنشاط أسا�سي.

فلسنة فالجتلاعية : تبدئ من فاتح 
 نا ر إلى 1ج  يسلرب من كل سنة.

فلسيد فلطيب  حياوي   : فلتسييب 
مسيب للشركة ملد0 غيب محدو 0.

تم إ دفع فلسجل فلتجاري بلكتب 
بسال  فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
بتاريخ 19  نا ر ))2) تحت رقم ج817ج 

إ دفع قانوني.
376 P

BOUJMAA METAL WOOD
 SARL AU 

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 ذفت شريك وفحد

بلقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 

تم وضع فلقانون   (2(1 9)  يسلرب 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 فلخصائص فلتالية : 

 BOUJMAA : فلتسلية فالجتلاعية

.METAL WOOD SARL AU

فلهدف فالجتلاعي :

وفملعدن  فألملنيوم  نجار0  مقاول 

وفلفوالذ فملقاوم للصدأ وفلخشب ؛

أعلال مختلفة ؛

فلتجار0 فلعامة.

تجزئة فرح،   16  : فملقر فالجتلاعي 

رقم 6)، حصين، سال.

فملد0 فالجتلاعية : 99 سنة فبتدفء 

من تاريخ تأسيسها.

 122.222  : فالجتلاعي  فلرأسلال 

 رهم موزع على 1222 حصة من فئة 

122  رهم للحصة وزعت كلا  لي :

بوجلعة  وش 1222 حصة.

من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر إلى 1ج  يسلرب من كل سنة.

بوجلعة  وش  فلسيد   : فلتسييب 

مسيب للشركة ملد0 غيب محدو 0.

تم إ دفع فلسجل فلتجاري بلكتب 

بسال  فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

بتاريخ 17  نا ر ))2) تحت رقم 59)5ج 

إ دفع قانوني رقم 8287ج.

377 P

 EL HANBALI FORCE

TRAVEL
 SARL AU 

تغييب فملقر
فلعام  فلجلع  محضر  بلوجب 

فملنعقد  فلعا ي  فلغيب  فالستثنائي 

بتاريخ 11 نوفلرب 2)2) قرر مساهم 

 EL HANBALI FORCE فلشركة 

TRAVEL ما  لي : 
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 تغييب فملقر من : علار0 9 شقة رقم ج 
فلرباط إلى  فملحيط،  زنقة فاغزوفيا، 
حي   ،17 قطاع   0 زنقة نوباليا تجزئة 

فلرياض، فلرباط.

فلضبط  بلكتب  فإل دفع  تم 

بتاريخ  بالرباط  فلتجارية   باملحكلة 

19  نا ر ))2) تحت رقم 1008)1.

378 P

شــركة خربوش 24
«SOCIETE KHARBOUCH 24»

رأس مالها 122.222  رهم

فملقر فإلجتلاعي :  وفر تلاعيت 

جلاعة  رفركة فكا  ر

إعالن عن تأسيس شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
25   نا ر ))2)م، تم إحدفث فلقانون 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

للعقد،  فملوقع  طرف  من  فملحدو 0 

جصائصها كالتالي :

 (0 جربوش  شركة   : فلتسلية   -

      .  STE  KHARBOUCH 24

:  وفر تلاعيت  - فملقر فإلجتلاعي   

جلاعة  رفركة فكا  ر.

فالستغالل   : فإلجتلاعي  فلهدف   -

 EXPLOITATION فلفالحي 

.AGRICOLE
 : في  حد   فلشركة  مال  رأس   -

فلف  إلى  مقسم  122.222  رهم 

للحصة  122  رهم  فئة  من  حصة 

فلوفحد0  للكها كاملة فلسيد جربوش 

عبدفلعزيز . 

فلسيد جربوش  عين   : فلتسييب   -

عبدفلعزيز مسيبف وحيدف للشركة ملد0 

غيب محدو 0.

- فلسنة فملالية: من فاتح  نا ر إلى 

1ج  جنرب .

لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 

بتاريخ باكا  ر   فلتجارية   فملحكلة 

 19  نا ر ))2) تحت رقم  -108168 

فلسجل فلتجاري : .52119
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شركة سيارة التعليم بوستة الفا
 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

فلتعليم  شركة سيار0   : فلتسلية 
بوستة فلفا.

فألول،  فلطابق   : فالجتلاعي  فملقر 
رقم 118، حي بوحسين، أكا  ر.

نشاط فلشركة : سيار0 فلتعليم.
رأسلال فلشركة : رأسلال فلشركة 
هو 122.222  رهم مقسم إلى 1222 
122  رهم  بقيلة  فجتلاعية  حصة 

للوفحد0.
حصة   1222 بوستة عبد فلعزيز 

فجتلاعية.
بوستة  فلسيد  عند   :  فإل فر0 

عبد فلعزيز.
فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلضبط  كتابة  لدى  فلقانوني 
بتاريخ  ألكا  ر  فلتجارية   لللحكلة 

)1  نا ر ))2) تحت رقم )12829.
فلسجل فلتجاري رقم : ج5226.
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 STE SO-LA-LUB  SARL AU
إعالن عن تأسيس شركة محدو 0 

فملسؤولية
ICE. 002940623000007

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم    27/21/(2((
شريك  ذفت  فملسؤولية  محدو 0 

وحيد ذفت فلخصائص فلتالية :   
   STE SO-LA-LUB  : فلتسلية 

   Sarl AU
أركانة  تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر 

بلوك فوه فش رقم 7 أ ت ملول.
بيع وتوزيع جليع فنوفع   : فلهدف 

زيوت فلسيارفت و فلشاحنات .
 122.222  : فإلجتلاعي  فلرأسلال 

 رهم.
فلتسييب: فلحسين فتسحلورت.

فملد0: 99 سنة.
فاتح  نا ر حت   : فملالية   فلسنة 

1ج  جنرب .
بالسجل  فلشركة  تسجيل  تم 
فلتجاري بإنزكان تحت رقم ج6  بتاريخ 
رقم فلسجل فلتجاري   10/21/(2((

ج516).
381 P

سماب كار
تـأسـيـس شــركة

بلقت�سى عقد عرفي بتأريخ 5  نا ر 

فلتاسي�سي  فلقانون  وضع  تم   (2((

تحلل  فملسؤولية  محدو 0  لشركة 

فلخصائص فلتالية :

فلـتـسـليـــــــــــــــة : سلاب كار-

فملسؤولية  ذفت  شركة   : فلشكل 

فملحدو 0.

فلـلـوضـــــوع : كرفء فلسيارفت بدون 

سائق.

حي فلبحار0    : فلـلـقر فالجـتـلاعــي  

-2ب – رقم 19 – فكا  ر .

سنة فبتدفء    99  : مــــــد0 فلشركــــــة 

من  وم تأسيسها. 

 122.222  : فلشركـــة  رأسلـــال 

حصة من   1222  رهم مقسم على 

فئة 122  رهم. 

فمنسك  للسيد  حصة   522

نورفلد ن.

 522 حصة للسيد فمنسك علر 

فألربــــــــــــــــــاح :  تم فقتطاع نسبة % 5 

من فألرباح  لالحتياط فلقانوني وفلباقي 

حسب تقرير فلشركاء .

من  فلشركة  تسيب   : فلـتسـيـيـــــــــــــر 

نورفلد ن.   فمنسك   : فلسيد  طرف 

صالحيات فالمضاء فملز وج للسيد ن 

فمنسك نورفلد ن و فمنسك علر. 

فلسنـــة فالجتلـاعيـة : من فاتح  نا ر 

إلى 1ج  جنبـــــر.

لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 

باكا  ر   ـوم  فلتجارية  فملحكلة  

))2)/21/)1  تحت رقم 128295.
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شركة سيموبالكو
Ste SIMO PLACO sarlau

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس شركة    (2(1 9)     جنرب 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0 وجاصياتها 

كالتالي :

فلتسلية : شركةسيلوبالكو  .

فملقر فالجتلاعي : ف ت ملو ن فكا  ر

جليع فعلال   : فلهدف فالجتلاعي 

فلجبص وفلللسات فألجيب0.

مبلغ   في  حد    : فلشركة  رأسلال 

 1222 122.222  رهم مقسلة على 

من فئة 122  رهم للوفحد0 لصالح : 

فلسيد زيان عبد فلجليل

تسييب فلشركة :  تم تسييب فلشركة 

من طرف فلسيد زيان عبد فلجليل

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية  فملحكلة   لدى   فلضبط   

فلسجل   128210 باكا  ر تحت رقم 

فلتجاري رقم 5ج522    وم 27    نا ر 

(2((
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STE SILVEIRA SARL AU
إعالن عن تأسيس شركة محدو 0 

فملسؤولية
ICE : 002974828000009

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   (2((/21/20

شريك  ذفت  فملسؤولية  محدو 0 

وحيد ذفت فلخصائص فلتالية :   

STE SILVEIRA Sarl.  : فلتسلية 

  AU

زنقة  61ج  فالجتلاعي:رقم  فملقر 

بيبوت فنزكان.

فلهدف: نقل فملستخدمين لحساب 

فلغيب.

 122.222  : فالجتلاعي  فلرأسلال 

 رهم.

فلتسييب : محلد فلبي�سي .

فملد0 : 99 سنة.

فلسنة فملالية :  فاتح  نا ر حتى1ج 

 جنرب.

بالسجل  فلشركة  تسجيل  تم 

فلتجاري بإنزكان  تحت رقم ج8  بتاريخ 

18  نا ر ))2) رقم فلسجل فلتجاري 

.(5189

384 P
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 STE PATISSERIE GATAUX
MARWA

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 100.000 Dhs
 Siège Social est fixé à :HAY
 TAYERTE SOUFLA RUE 05

.BLOC C N°42 BIS GUELMIM
ICE : 002990277000083

تـــأسيــس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،(8/1(/(2(1
بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

وحيد  باملليزفت فلتالية :
فلتسلية : باتيسريكاطو مروى

فملقر فالجتلاعي : حي تيبت فلسفلى 
زنقة 5 بلوك س رقم )0 مكرر كلليم

122.222  رهم   : فلرأسلـــــــــــــال 
فئة  من  حصة   1222 على  مقسلة 

122  رهم.
:فعدف  و بيع فلحلويات  فلهـــــــــــــــــدف 

بالتقسيط
فلشــــــــــــــركاء:

*أسلاء ذفكر 2 52 حصة
* محلد فكنو 522 حصة

فملسيب فلقانوني :  أسلاء ذفكر
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ  كلليم  فالبتدفئية 
1)2)/)2/1ج تحت رقم 1)2)/065.
385 P

 STE TANTAN SERVICE شركة
INDUSTRIEL  SARL A.U

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم    26/1(/(2(1
وحيد  بشريك  فملسؤولية  محدو 0 

ذفت فملليزفت فلتالية:
 STE TANTAN  : فلتسلية 
SERVICE INDUSTRIEL SARL A.U

فجتصار فلشركة
غشت   (2 شارع  فملقر فالجتلاعي: 

حي فلشيخ محلد لغظف، طانطان.
122.222  رهم   : فلرأسلال 
حصة من فئة    1222 مقسلة على 

122  رفهم.

فلهدف : - فلتلحيم فلعام وفللحام،

- أعلال فألنابيب ،

- أعلال فالستانلس ستيل ،

ستيل  فلستانلس  نجار0   -

وفأللومنيوم ،

- شرفء وبيع لوفزم وأ وفت فللحام ،

- أعلال فللحام وفملرفجل فألجرى ،

بلعطاوي،  رشيد   -  : فلشركاء 

    ،11/11/1975 مغربي، مز ف  بتاريخ 

JF18562 ب. و. ت

فاتح  من  تبتدئ   : فملالية  فلسنة 

 نا ر و تنتهي في 1ج  جنرب من كل سنة

: تسيب فلشركة حاليا من  فلتسييب 

طرف:

رشيد بلعطاوي ملد0 غيب محد 0.

باملحكلة  تم   : فلتجاري  فلسجل 

بتاريخ   بطانطان  فالبتدفئية 

))2)/21/ج1  تحت رقم 6221
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FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL

STE STARMAX  SARL à AU
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 بشريك وفحد
في    فملؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم  ))2)/21/ج2 

وفحد  بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

بالخصائص فلتالية :  

 STE « STARMAX »  : فالسم 

.SARL à AU

فلهدف  :  بيع موف  فلبناء

 122.222 فملجلوعة:  رأسلال 

 رهم

فملسيب: علر سيبوس

بلركز  كرفج   : فالجتلاعي  فملقر 

تيغيبت سيدي ففني

فملد0 :  99 سنة

لللجلوعة  فلقانوني  فال دفع  تم 

فالبتدفئية  باملحكلة  بالسجل 

بتاريخ   19/(2(( تحت رقم  بڭلليم  

))2)/21/ج1
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   « STARFOUR TRANS » شركة
ش.م.م 

ذفت فلشريك فلوحيد
وبتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم تأسيس شركة    (2(( 12  نا ر 
محدو 0 فملسؤولية  سجلها فلتجاري 

رقم  ج517)ذفت فملليزفت فلتالية : 
 STARFOUR TRANS  : فلتسلية 

ش.م.م ذفت فلشريك فلوحيد
شارع   10 رقم     : فملقر فالجتلاعي 
فلعيون قيسارية بوطالبي ف ت ملول 

علالة فنزكان ف ت ملول.
فلرأسلال : 122222   رهم.

فملستخدمين  نقل   -   : فلهدف 
لحساب فلغيب .

فلغيب  لحساب  فلبضائع  نقل   -
وطنيا و  وليا.

- فلنقل فلسياحي.
- تنظيم فلرحالت و فألسفار.

فلشركاء : - فلسيد  بكار حسن . 
فلتسييب :  تسيب فلشركة من طرف 

فلسيد بكار حسن 
فال دفع  تم   : فلقانوني  فال دفع 
فلقانوني باملحكلة فالبتدفئية بانزكان  
بتاريخ ))2)/10/21   تحت رقم  72
388 P

 SÖZ WALID TRANS  شركة
SARL – A.U

فألسا�سي  فلقانون  بلقت�سى 
20  نا ر  بتاريخ  فملؤرخ  للشركة 
بتاريخ  بإنزكان  فملسجل   ،(2((
 RE : رقم  تحت   (2(( 25  نا ر 
 20220000111120631, OR
ذفت  شركة  تكونت   GRATIS
فلشريك  ذفت  فملحد 0  فملسؤولية 

فلوفحد.
 STE SÖZ WALID  : مسلا0 

  TRANS SARL – A.U
رأسلالها : 122.222   رهم.

فلهدف فالجتلاعي : 
- نقل فملستخدمين لحساب فلغيب.
بنكلو   فالجتلاعي:  وفر  فملقر 

سيدي بيبي بيوكرى – سيدي بيبي.

تاريخ  من  فبتدفء  سنة   99 فملد0: 
تسجيلها بالسجل فلتجاري.  

رأسلال فلشركة مقسم كلا  لي :
 1222 وليد    عابد  ف ت  فلسيد 

حصة.
: من طرف فلسيد :  تسيب فلشركة 
ف ت عابد وليد بصفته  فملسيب فلوحيد   

لشركة ملد0 غيب محدو 0 .
من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر و تنتهي في 1ج  يسلرب.
باملحكلة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
 : بتاريخ  بانزكان  فالبتدفئية 

))2)/10/21 تحت رقم  65.   
389 P

 Société « STE TEAMELITE »
SARL

تأسيس شركــة ذفت مسؤولية 
محدو 0

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ذفت  تأسست شركة   1(/21/(2((
باملوفصفات   محدو 0  مسؤولية 

فلتالية :
STE TEAMELITE : فلتسلية

فلخدمات  تقد م   -: فملوضوع 
للشركات

- إ فر0 فألفرف  لصالح فلشركات. 
نوفسر  :  وفر  فالجتلاعي  فملقر 

جلاعة فنشا ن بلفاع.
فملبلغ  حد     : فلشركة  رأسلال 
 1222 122.222  رهم مجزأ إلى   ف 

حصة من فئة  122  رهم للوفحد0.
إلى  فلتسييب  أسند   : فلتسييب 
فلسيد0 وفاء فهرفم ملد0 غيب محدو 0. 
كلا تستلزم فلشركة فلتوقيع فلبنكي 
للسيد0  فلوحيد  بالتوقيع  وفإل فري، 

وفاء فهرفم.
تأسيس  من  سنة   99 فملد0: 

فلشركة
وقد تم فإل دفع فلقانوني بلكتب 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية إلنزكان 
رقم  تحت   18/21/(2(( بتاريخ 
بالسجل  فلشركة  تسجيل  وتم   85

فلتجاري تحت رقم 5191).
390 P
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 STE TARAGALTE TRAVAUX

 SARL
رأس مالها 1.222.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : بلوكE  رقم 7)1 

حي فلسالم ف ت فيعز0 تارو فنت

إعالن عن تأسيس شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

فلقانون  إحدفث  تم   ،12/21/(2((

فملسؤولية  ذفت  للشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0، جصائصها كالتالي :

 TARAGALTE  : فلتسلية 

 TRAVAUX SARL

فملقر فإلجتلاعي :  بلوك E رقم 7)1 

حي فلسالم ف ت فيعز0 تارو فنت

فلهدف فإلجتلاعي : 

فملختلفة  فالشغال  في  مقاول   -

وفلبناء. 

- بيع فالجهز0 فملعلوماتية. 

في  حد   فلشركة  مال  رأس 

على  مجزء  1.222.222  رهم    :

122   رهم   12.222 حصة من فئة  

للحصة لوفحد0 كلها مكتتبة  كالتالي :

  5222 لحسن  فلسيد  وباللي 

حصة، أي 522.222  رهم.

وفلسيد لباعلي عبد فلكريم  5222  

حصة، أي 522.222  رهم.

أي  حصة،   12.222  : فملجلوع 

1.222.222  رهم.

فلسيد  وباللي  تعيين   : فلتسييب 

غيب  ملد0  للشركة  كلسيب  لحسن  

محدو 0.

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  جنرب.

فملد0 : 99 سنة.

لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 

فملحكلة فالبتدفئية  بتارو فنت بتاريخ  

 - 1ج  رقم  تحت  م   18/21/(2((

فلسجل فلتجاري : 71ج8.

391 P

فزيون أكريكول.ش.م.م. 
تأسيس شركة

في  فملؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   (2(1/1(/17

فزيون أكريكول ش.م.م.
هدفها :

- تجار0 فلفوفكه وفلخضروفت.
فلعنوفن : رقم 2) ،علار0 رقم 02، 
تجزئة فلربكة حي ف رفرتيكوين فكا  ر.

122.222  رهم موزعة  رأسلالها 
إلى 1222 حصة قيلة كل حصة 122 

 رهم .
تم تعيين فلسيد كزري عبد فلفتاح 

فملوقع للشركة ملد0 غيب محدو 0 . 
99 سنة  : مد0 علر فلشركة  فملد0 

من تاريخ تأسيسها فلنهائي.
رقم   فإل ضاحي  فلتجاري  فلسجل 

ج5225.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بأكا  ر بتاريخ ))2)/21/)1 

تحت رقم )12828. 
392 P

STE SAMIFISC 

 STE TRANSPORT 
INTERNATIONAL K A N R

بلقت�سى فلقانون فألسا�سي بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   ،28/1(/(2(1

محدو 0 فملسؤولية . 
: 

ُ
باملوفصفات فلتالية

فلدولي  فلنقل  شركة   : فلتسلية 
 STE TRANSPORT ر  فن  ك 

INTERNATIONAL K A N R
وفلدولي  فلوطني  فلنقل    : فلهدف 

للبضائع لحساب فالجرين
فملقر فالجتلاعي :  حي فلوحد0 079 

فلدفجلة
99 سنة فبتدءف من تاريخ    : فملد0 

فلتأسيس
رأسلالها :  122.222  رهم

فمين  للسيد   : فلتسييبو فإلمضاء 
عبد فلناوي.

باملحكلة  تم  فلقانوني  فإل دفع 
بتاريخ  فلدفجلة  فالبتدفئية 

1)2)/)1/1ج تحت رقم 11)).  
393 P

IDJAMAA CONSEILS 

 MOVING 33
DISTRIBUTION SARL.AU

فلعام   فلجلع   بلقت�سى محضر  

وفلدي   26/1(/(2(1 في  فملنعقد 

ذفت  شركة  تأسيس  بلوجبه  تم 

مسؤولية محدو 0 مليزفتها كالتالي : 

 MOVING جج    : فالسم فلتجاري 

DISTRIBUTION . SARL.AU

مسؤولية  ذفت  شركة   : فلصفة 

محدو 0.

فلرأسلال 122.222   رهم.

حيث  توفر :

 1222 أغاي محلد على  فلسيد  

حصة.

فملحلية  فلبضائع  نقل   - فلهدف: 

وفلدولية.

فلتجار0 وفلتوزيع بكل منتجات   -

فلتغذ ة فلعامة.

تاجر أو وسيط  قوم باالستيبف    -

و فلتصد ر. 

حي فملستقبل بلوك ب   : فلعنوفن 
رقم 52) فلدرفركة أكا  ر.

تبتدئ من فاتح   : فلسنة فملالية   

 نا ر إلى 1ج  يسلرب من كل سنة.

فلسيد  طرف  من  تسيب  فلتسييب: 

أغاي محلد.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1/21/1)2)  في  بأكا  ر  فلتجارية 

تحت فلرقم فلتبتيبي 128128 .

394 P

شركة MN SYNERGY  ش م م
فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 

1ج  يسلرب  في  فملؤرخ  فلتأسي�سي 

فألسا�سي  فلقانون  وضع  تم   (2(1

لشركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فملوفصفات فلتالية 

فلتسلية : « MN SYNERGY » ؛

مركز   : فالجتلاعي  فلهدف 

فالتصاالت؛

 19 مكتب رقم   : فملقر فالجتلاعي 

إقامة  فلثالث  فلطابق   1 ب  بلوك 

 اسلين حي فلصناعي أكا  ر.

سنة   99  : فالجتلاعية  فملد0 

فبتدفء من تاريخ تسجيلها في فلسجل 

فلتجاري عدف إذف تم فلحل فملسبق أو 

فلتلد د؛

:  تكون من  فلرأسلال فالجتلاعي 

2.222)  رهم؛

فلسيد0  تعيين  فلشركة:  تسييب 

سار0 و مين كلسيب0 للشركة ملد0 غيب 

محدو 0؛

فلسجل  في  فلتقيد  تم   : فلتقييد 

بأكا  ر  فلتجارية  لللحكلة  فلتجاري 

عد   تحت   (2((  /21/  1( بتاريخ 

جج1282

395 P

 STE MAGRI GREEN

 COMPANY  SARL AU
إعالن عن تأسيس شركة محدو 0 

فملسؤولية
ICE. 002992281000004

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

تم تأسيس شركة    (2(1 1ج  جنرب 

شريك  ذفت  فملسؤولية  محدو 0 

وحيد ذفت فلخصائص فلتالية : 

 STE MAGRI GREEN  : فلتسلية 

  COMPANY  Sarl.au

فلعيون  شارع  فالجتلاعي:  فملقر 

قيسارية بوطالبي رقم 11 أ ت ملول.

أنظلة  تركيب  و  فلهدف:  رفسة 

فلري.

 122.222  : فالجتلاعي  فلرأسلال 

 رهم.

فلتسييب : محسن فلسعيدي.

فملد0: 99 سنة.

فلسنة فملالية :  فاتح  نا ر حتى 1ج 

 جنرب.

بالسجل  فلشركة  تسجيل  تم 

فلتجاري بانزكان تحت رقم )5  بتاريخ 

ج1  نا ر ))2) رقم فلسجل فلتجاري 

.(5155

396 P
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شركة
 STE  LFAYACH  SARL A.U 

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة   تأسيس  تم   16/1(/(2(1
ذفت  فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

فملليزفت فلتالية :
     STE LFAYACH  : فلتسلية 

SARL A.U
 068 فلرقم   : فالجتلاعي  فملقر 
مكرر  غرب مدرسة موالي عبدهللا  - 

طانطان 
122.222  رهم   : فلرأسلال 
حصة من فئة    1222 مقسلة على 

100,00  رفهم.
فلهدف : فلتغد ة فلعامة 

لفيش،  فلعربي   -  : فلشركاء 
1987/ج17/2    بتاريخ  مز ف   مغربي، 
باالجصاص –سيدي ففني  ، ب.ت.و 

   JF026(8  رقم
تبتدئ من فاتح   : فلسنة فملالية  
 نا ر و تنتهي في 1ج  جنرب من كل سنة
: تسيب فلشركة حاليا من  فلتسييب 

طرف:
فلعربي لفيش ملد0 غيب محد 0.

باملحكلة  تم   : فلتجاري  فلسجل 
بتاريخ   بطانطان  فالبتدفئية 

))2)/21/)1  تحت رقم 5997 
397 P

 STE LES JARDINS DE شركة
  NAHDA

فألسا�سي  فلقانون  بلقت�سى 
25  نا ر  بتاريخ  فملؤرخ  للشركة 
12  نا ر  بتاريخ  فملسجل    ،(2((
))2)، تكونت شركة ذفت فملسؤولية 

فملحد 0.
 STE LES JARDINS DE مسلا0: 

NAHDA
رأسلالها : 122.222  رهم.

فلهدف فالجتلاعي: 
- فملباني ، وفلتبويج فلعقاري

شارع   02 رقم   : فالجتلاعي  فملقر 
فلدشيب0  فلسعا 0  حي   1725

فلجها  ة.

من تاريخ  99 سنة فبتدفء   : فملد0   

تسجيلها بالسجل فلتجاري.  
رأسلال فلشركة مقسم كلا  لي :

 1222 فلسيد  مصطفى بورحيم  

حصة.

تسيب فلشركة : من طرف مصطفى 

بورحيم   بصفته فملسيب لشركة ملد0 

غيب محدو 0.

من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في 1ج  يسلرب.

باملحكلة  تم  فلقانوني:  فإل دفع 

بتاريخ  بإنزكان  فالبتدفئية 

))2)/18/21، تحت رقم 95 

398 P

شــركة ك س د لوجستيك
SOCIETE  KSD LOGISTIQUE 

رأس مالها 122.222  رهم

فملقر فإلجتلاعي : فلطابق فلسفلي رقم 
س س 0 تجزئة فركانة ف ت ملول

إعالن عن تأسيس شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
21  نا ر))2) م، تم إحدفث فلقانون 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

للعقد،  فملوقع  طرف  من  فملحدو 0 

جصائصها كالتالي:

  STE فلتسلية: ك س   لوجستيك

  KSD LOGISTIQUE

فملقر فإلجتلاعي   : فلطابق فلسفلي 
رقم س س 0 تجزئة فركانة ف ت ملول

مقاول نقل   -  : فلهدف فإلجتلاعي 

فلبضائع لحساب فلغيب  

 ENTREP TRANSPORT  -

 DE MARCHANDISES POUR

                                                              COMPTE D’AUTRUI
 : في  حد   فلشركة  مال  رأس 

فلف  إلى  مقسم  122.222  رهم 

للحصة  122  رهم  فئة  من  حصة 

فلوفحد0  للكها كل من فلسا 0:

          522 رشيد  جربوش  فلسيد 

حصة

            522 سعيد  وعدو   فلسيد 

حصة.

وعدو   فلسيد  عين   : فلتسييب 
سعيد  مسيب وحيد  للشركة ملد0 غيب 

محدو 0.
إلى  فاتح  نا ر  من  فملالية:  فلسنة 

1ج  جنرب .
لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 
بتاريخ  بانزكان   فالبتدفئية  فملحكلة 
))2)/21/ج1م تحت رقم ))2)/)6  

- فلسجل فلتجاري : 5161)
399 P

 SOCIETE AGLOU SERVICE
SARL A AU

CONSTITUTION
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 رأسلالها 122.222  رهم .
فملقر فالجتلاعي بافو  فربعاء فلساحل 

تزنيت.
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
فلقانون  فنجاز  تم   (2(1 نونرب   12
مسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

محدو 0 ذفت فملوفصفات فلتالية :
 SOCIÉTÉ AGLOU  : فلتسلية 

.SERVICE
غرض فلشركة : موقف فلسيارفت/

نقل فلبضائع /وسيط تجاري
فلتي  فلعلليات  فنجاز كل  وعلوما 
مباشر0  غيب  أو  مباشر0  عالقة  لها 
بالعلليات فملذكور0 وفلتي من شانها 

أن تساهم في تنلية فلشركة .
ملد0  فلشركة  تأسست   : فملد0 
سنة فبتدءف من  وم تقييدها في   99

فلسجل فلتجاري .
رأسلال  حد    : فلشركة  رأسلال 

فلشركة في مبلغ 122.222   رهم  
1222 حصة من فئة  مقسم إلى  

122  رهم لفائد0 كل من : 
فملحجوب  بن  فلحسن  فلسيد 

1222 حصة.
بن  فلحسن  فلسيد  تعيين  تم 
فملحجوب كلسيب للشركة مع تحلله 
فلقانون  حسب  فلصالحيات  كامل 

فألسا�سي للشركة .
تم فنجاز فإل دفع فلقانوني بكتابة 
فالبتدفئية  فملحكلة  لدى  فلضبط 
بتيزنيت بتاريخ  1)2)/16/11   تحت 

رقم 0)8.
400 P

اكاسكو ديزاين
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ  عرفي   عقد  بلقت�سى 
فلقانون  وضع  تم   (2(( ج2  نا ر 

فلتاسي�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية 

تحلل فلخصائص فلتالية:

فلـتـسـليـــــــــــــــة : فكاسكو   زف ن

:  شركة  فت فملسؤولية  فلشكل  

فملحدو 0 

فعلال  مقاول   : فلـلـوضـــــوع 

تشطيبات- فلتجار0   

 – –ف  بلوك    : فلـلـقر فالجـتـلاعــي  
66 – حي فلوفا – شارع غاندي  رقم 

.مــــــد0  فكا  ر   –    - فلقدس  حي   –

99  سنة فبتدفء من  وم   : فلشركــــــة   

تأسيسها. 
رأسلـــال فلشركـــة : 122.222 رهم 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسم 

122  رهم : 522 حصة للسيد حدف  

بوهرير0  للسيد  حصة   522 سعيد 

هشام. –

فألربــــــــــــــــــاح   :  تم فقتطاع نسبة % 5 

من فألرباح  لالحتياط فلقانوني وفلباقي 

حسب تقرير فلشركاء 

من  فلشركة  تسيب   : فلـتسـيـيـــــــــــــر 

سعيد  حدف    : فلسيدفن  طرف 

صالحيات  كل  مع  هشام.  وبوهرير0 

فالمضاء فملز وج . 

فلسنـــة فالجتلـاعيـة : من فاتح  نا ر 

إلى 1ج  جنبـــــر...

لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 

باكا  ر  ـوم فلتجارية   فملحكلة 

 )1  نا ر ))2) تحت رقم  128290

401 P

FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL

 STE «ADT TRANSPORT»
SARL

مسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس 

محدو 0 

في    فملؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   25/21/(2((

بالخصائص  فملحدو 0  فملسؤولية 

فلتالية :  
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  STE ADT TRANSPORT : فالسم
.SARL

فملستخدمين  نقل   : فلهدف 
لحساب فلغيب 

 122.222 فملجلوعة:  رأسلال 
 رهم

فملسيب : عبد هللا فزكاي
فملقر فالجتلاعي :  وفر  رف د سيدي 

بيبي فشتوكة ف ت باها 
فملد0 :  99 سنة

لللجلوعة  فلقانوني  فال دفع  تم 
بالسجل باملحكلة فالبتدفئية بانزكان  

تحت رقم 67 بتاريخ ))2)/10/21
402 P

 STE ABOUENNASSR
MATERIAUX SARL AU
رأس مالها 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : حي أوال  إبرفهيم 
أوال  برحيل تارو فنت

 إعالن عن تأسيس شركة
 ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
فلقانون  إحدفث  تم   ،2(/21/(2((
فملسؤولية  ذفت  للشركة  فألسا�سي 
 ، فلوحيد  فلشريك  ذفت  فملحدو 0 

جصائصها كالتالي :
 ABOUENNASSR  : فلتسلية 

MATERIAUX SARL AU
فملقر فإلجتلاعي : حي أوال  إبرفهيم 

أوال  برحيل تارو فنت
فلهدف فإلجتلاعي : 

- بيع فلعقاقيب بالتقسيط .
فملختلفة  فالشغال  في  مقاول   -

وفلبناء. 
لحساب  وفلبضائع  فلسلع  نقل   -

فلغيب. 
  : في  حد   فلشركة  مال  رأس 
 1222 على  مجزء  122.222  رهم 
122   رهم  للحصة  حصة من فئة  

لوفحد0 كلها مكتتبة  كالتالي :
  1222 سعيد  فلنصر  أبو  فلسيد 

حصة أي 122.222  رهم.

أي  حصة،   1222  : فملجلوع 
122.222  رهم.

فلتسييب : تعيين فلسيد أبو فلنصر 
غيب  ملد0  للشركة  كلسيب  سعيد 

محدو 0.
من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  جنرب.
فملد0 : 99 سنة.

لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 
فملحكلة فالبتدفئية  بتارو فنت بتاريخ  
 - )ج  رقم  تحت  م   18/21/(2((

فلسجل فلتجاري : ج7ج8.
403 P

شركة  607 خدمات  
ش.ذ.م.م.ش.و

            STE 607 SERVICES-S.A.R.L-A.U 
رقم 08 فلحي فلصناعي ف ت ملول.

فألسا�سي  فلقانون  بلقت�سى 
)2))/21/ج2   بتاريخ  فلتأسي�سي 
لشركة 627 جدمات   ش.ذ.م.م.ش.و

تلت فملصا قة على ما  لي :
 627 تسلية فلشركة   : فلتسلية  

جدمات * ش.ذ.م.م.ش.و 
مقر فلشركة : جعل فملقر فالجتلاعي 
للشركة بالعنوفن فلتالي  رقم 08 فلحي 

فلصناعي ف ت ملول .
تحد د  تم   : فلشركة  رأسلال 
122.222  رهم  رأسلال فلشركة في 
 122( حصة   (1222( إلى  مقسلة 

 رهم للحصة) وموزعة كامتي :
 1222 سعيد  مصلي  فلسيد:   -

حصة 122.222  رهم.
أهدفف فلشركة:

فألشغال  فلعقاري،  فملعامالت   -
فملختلفة و أشغال فلبناء

بيع  وتصد ر.عللية  فستيبف    -
وشرفء جليع فملوف  ومعدفت فلتجهيز

في  فلتفاوض  فلعامة،  فلتجار0   -
جليع فملنتجات وفلخدمات

سعيد  مصلي  فلسيد   : فلتسيب 
جدمات    627 لشركة    مسيب  

ش.ذ.م.م.ش.و  ملد0 غيب محدو 0
من  فبتدفء  سنة   99  : فملد0 

.25/21/(2((

فإل دفع فلقانوني : لقد تم فإل دفع 

بانزكان   فالبتدفئية  فملحكلة  لدى 
بتاريخ ))2)/21/ج1  تحت  رقم 51 

وفلسجل فلتجاري تحت رقم ج515)    

404 P

 STE ALTERATIVE BUSINESS 

CONSULTING PARTNERS
(ABCP SARL(

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

في   فملؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   15/1(/(2(1

بالخصائص  محدو 0  فملسؤولية  

فلتالية :  

 STE ALTERNATIVE  : فلتسلية 

 BUSINESS CONSULTING

PARTNERS SARL

وغيبها  فلتجارية  فلهدف.فألعلال 
من جدمات فإل فر0 وأشغال أجرى 

رأسلال فملجلوعة : 12.222  رهم

فملسيب: فوسامة عيا 

عيا   وفر  فالجتلاعي:  فملقر 

فغروض تامري.رقم 85222 فكا  ر 

فملد0 :  99 سنة

لللجلوعة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

باملحكلة  فلتجاري  بالسجل 

بتاريخ     1279(6 تحت رقم   فكا  ر  
فلتجاري  سجل  رقم  2ج/)1/1)2) 

09985

405 P

 STE ALOITTE CASH SARL

A.U
إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   26/1(/(2(1

محدو 0 فملسؤولية من شريك وحيد 

ذفت فملليزفت فلتالية :

 STE ALOITTE CASH  : فلتسلية

SARL A.U
فملقر فالجتلاعي : فلرقم 120، زنقة 

1، حي تيكرية، طانطان..

122.222  رهم   : فلرأسلال 
فئة  من  حصة   1222 على  مقسلة 

122  رهم.
فلهدف : تحويل فالموفل. 

علوفت عزيز0،   : فلشريك فلوحيد 
 1998/12/(8 بتاريخ  مز ف   مغربي، 

.JF59(18 بطانطان، ب.ت.و رقم
فاتح  من  تبتدئ   : فملالية  فلسنة 
 نا ر وتنتهي في 1ج  جنرب من كل سنة
: تسيب فلشركة حاليا من  فلتسييب 

طرف:
غيب  ملد0  عزيز0  علوفت  فلسيد0 

محد 0.
باملحكلة  تم   : فلتجاري  فلسجل 
بتاريخ  بطانطان  فالبتدفئية 

))2)/21/)1 تحت رقم 5999 
406 P

 AL MOSTAKBAL  شركة
IFRHEL SARL – A.U

فألسا�سي  فلقانون  بلقت�سى 
25  نا ر  بتاريخ  فملؤرخ  للشركة 
بتاريخ  بإنزكان  فملسجل   ،(2((
 RE : رقم  تحت     (2(( 25  نا ر 
 20220000143120631, OR
ذفت  شركة  تكونت   : GRATIS
فلشريك  ذفت  فملحد 0  فملسؤولية 

فلوفحد.
 STE AL MOSTAKBAL  : مسلا0 

  .*IFRHEL *SARL – A.U
رأسلالها : 522.222   رهم.

فلهدف فالجتلاعي : 
- أشغال فملختلفة و أشغال فلبناء.
سوق  7ج  رقم  فالجتلاعي:  فملقر 
سيدي عبد هللا فلبوشوفري ف ت بها - 

سيدي عبد هللا فلبوشوفري. 
من تاريخ  سنة فبتدفء   99 فملد0:   

تسجيلها بالسجل فلتجاري.  
رأسلال فلشركة مقسم كلا  لي :

 5222 محلد-  بنليز د  فلسيد 
حصة.

: من طرف فلسيد :  تسيب فلشركة 
بنليز د محلد بصفته  فملسيب فلوحيد   

لشركة ملد0 غيب محدو 0 .
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من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر و تنتهي في 1ج  يسلرب.

باملحكلة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

 : بتاريخ  بانزكان  فالبتدفئية 

))2)/18/21  تحت رقم 88.   

407

FIDUCIAIRE TEMSIA

  STE AIT ADDI TRANS

 S.A.R.L
تأسيس شركة  فت فملسؤولية 

فملحدو 0 
مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 

وضع  تم   21/21/(2(( بتارو فنت 

لشركة  فت  فألسا�سي  فلنظام 

تكلن  وفلتي  فملحدو 0  فملسؤولية 

مليزفتها فيلا  لي :

 STE AIT ADDI  : فلتسلية 

. TRANS  S.A.R.L

فلشركة  غرض  :  لكن  فلغرض 

لحساب  أو  فلخاص  لحسابها  سوفء 

أي  ولة أجرى  وفي  فملغرب  في  فلغيب 

فيلا  لي :

- نقل للبضائع لحساب فلغيب  

مشرع  : وفرفضوفر  فلشركة  مقر 

فلعين فوال  تا لة تارو فنت.

فملد0 : حد ت مد0 فلشركة في 99 

سنة فبتدفءف من تاريخ تكوينها فلنهائي.

رأسلال  :  بلغ  فلشركة  رأسلال 

 122.222 ألف  رهم  مائة  فلشركة 

مائة  ذفت  حصة  ألف  إلى  مقسم 

122  رهم كقيلة لحصة فلوفحد0، 

كليا  فلقيلة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشركاء فمتية. 

فلرحيم  عبد  عدي  ف ت  فلسيد 

522 حصة.

 522 فلسيد ف ت عدي بدرفلد ن 

حصة.

فلسنة فملالية : تبتدئ في فاتح  نا ر 

وتنتهي في 1ج  جنرب .

فلتسييب: يسيب فلشركة فلسيد ف ت 

عدي عبد فلرحيم ملد0 غيب محدو 0 .

لدي  فلقانوني  فإل دفع  تم  ج6 
فإلبتدفئية  باملحكلة  فلضبط  كتابة 
  18/21/(2(( بتاريخ  بتارو فنت 
بالسجل  وفملسجلة  عد   تحت 

فلتجاري تحت رقم 65ج8
للخالصة وفلبيان

فملسيب

408

 CARROSSERIE
 ACCESSOIRES PIECES

AUTO
ش.م.م
تأسيس

في  فملؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ  وفملسجل  1)2)/)1/ج) 
تأسيس  تم  بأكا  ر   (9/1(/(2(1

شركة :
 CARROSSERIE ACCESSOIRES

PIECES AUTO ش.م.م.
أو  غيار  قطع  بيع  هدفها :   -

إكسسوفرفت فلسيارفت.
 151 رقم  فلتجاري:  فلعنوفن   -
حورية 1 حي فلخيام سطاس فكا  ر.

122.222  رهم موزع  رأسلاله   -
إلى 1222 حصة قيلة كل حصة 122 

 رهم فكتتبت على فلشكل فمتي:
 522  : محلد  فلصبور  فلسيد 

حصة.
 522  : فلسيد سها ل عبد فلكريم 

حصة.
تم تعيين كل من فلسيد فلصبور 
محلد و فلسيد سها ل عبد فلكريم 
كلسيب ن للشركة ملد0 غيب محدو 0. 

فلسيد  تم فعتلا  توقيع كل من 
فلصبور محلد أو فلسيد سها ل عبد 
وفلوثائق  فلعقو   جليع  في  فلكريم 

فإل فرية وفلبنكية.
- فملد0 : مد0 علر فلشركة 99 سنة 

من تاريخ تأسيسها فلنهائي.
-فلسجل فلتجاري فإل ضاحي رقم 

.52215
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   -
فلتجارية باكا  ر بتاريخ ))2)/25/21 

تحت رقم ج12797. 
409 P

 Travaux de comptabilité et Contrôle de

gestion

Déclarations fiscales 

( TVA , IS, IR (

 Création et Modification des Sociétés,

Coopératives, Associations

Traitement des salaires 

(Gestion de paie, CNSS(

Ste BZ.O.S
SARL

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

فملؤرخ  وم  فلعرفي  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   19/11/(2(1

 Ste BZ.O.S.SARL  : فسم  تحت 

تحلل فملوفصفات فلتالية :

فألهدفف :
رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 

في ملك

فلسيد : موالي علر فلرزكري 50%

فلسيد : سعيد فلبوزكري 50%

فملقر فالجتلاعي: حي فلدرب فلجد د 

فولوز تارو فنت

فإل دفع  تم  فلقانوني:  فإل دفع 

فلضبط  بكتابة  للشركة  فلقانوني 

باملحكلة فالبتدفئية بتارو فنت تحت 
رقم ))2)/20 بتاريخ 26  نا ر ))2) 

لنفس  فلتجاري  بالسجل  وسجلت 

رقم:  تحت  فلتاريخ  وبنفس  فملحكلة 

05ج8.

410 P

STE BROYAGE PLAS
 SARL AU

إعـــالن قانــوني
بلقت�سي عقد عرفي فملؤرخ بتاريخ 

تأسيس  تم  فنزكان   28/1(/(2(1

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 

فلخصائص  تحلل  فلوحيد  فلشريك 

فلتالية :

 STE BROYAGE PLAS :فلتسلية

 SARL AU
زنقة   (9 رقم  فالجتلاعي :  فملقر 

7)0 فلجرف فنزكان . 
رأس فملال : 122.222.22  رهم.

فملد0 : 99 سنة 

فلغفور  عبد  فلسيد  فملسيب0 : 

JBفلعسيوي وطنيته رقم 88508ج

فملنتوجات  تصنيع  فلنشاط : 

إعا 0 تدويرفلنفا ات   – فلبالستيكية 

– أعلال مختلفة.

تم فإل دفع فلقانوني لدي فملحكلة 

 20/21/(2(( في  بانزكان  فالبتدفئية 

تحت رقم 28.

411 P

 Travaux de comptabilité et Contrôle de

gestion

Déclarations fiscales 

( TVA , IS, IR (

 Création et Modification des Sociétés,

Coopératives, Associations

Traitement des salaires 

(Gestion de paie, CNSS(

Ste ASDAWE SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

فملؤرخ  فلعرفي  للعقد  طبقا 

تأسيس  تم   17/1(/(2(1  وم 

 Ste ASDAWE  : فسم  تحت  شركة 

تحلل   SERVICES SARL AU

فملوفصفات فلتالية :

فألهدفف :

ملون فلحفالت

فلتجار0 فلعامة

رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 

في ملك فلسيد : فبرفهيم فمسونت

فويو0  مركز   : فالجتلاعي  فملقر 

تارو فنت.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط  بكتابة  للشركة  فلقانوني 

باملحكلة فالبتدفئية بتارو فنت تحت 

رقم ))2)/25 بتاريخ 26  نا ر ))2) 

لنفس  فلتجاري  بالسجل  وسجلت 

رقم:  تحت  فلتاريخ  وبنفس  فملحكلة 

07ج8.

412 P
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SOCIETE ANAS TRADIV
SARL

تأسيس فلشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة   تأسيس  تم  ))2)/21/ج2 
أنس ترف  ف شركة ذفت فملسؤولية 
فلخصائص  تحلل  وفلتي  فملحدو 0 

فلتالية :
 SOCIETE : ANAS  : فلتسليـــــــــــة 

TRADIV SARL
ذفت  شركة   : فلقانونية  -فلصفة 

فملسؤولية فملحدو 0.
1) مقاولة في   : -فلهدف فالجتلاعي 

أشغال فلبناء.
- رأسلال : 222.22 122 مقسلة 
 122.22 فئة  من  1222حصة  إلى 

 رهم للحصة مجزف0 كلا لي : 
فلسيد كزف  عثلان 522 حصة

فلسيد فلحيان سعيد 522 حصة
- فملـــــــــد0 : 99 سنة فبتدفءف من تاريخ 

فلتأسيس.
- فلسنة فملاليــــــــة : من فاتح  نا ر إلى 

1ج  يسلرب من كل سنة.
- فملقر فالجتلاعي: بلوك ب رقم 81 

حي بوحسين بن سركاو أكا  ر
فلحيان  للشريكين   : فلتسييـــــــــــــــر   -

سعيد و كزف  عثلان.
باملحكلة  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
 (2((/21/18 فلتجارية بأكا  ر  ومه 
فلسجل   128109 رقم  عد   تحت 

فلتجارى 52127.
413 P

ERRAGRAGUI شركة
SARL A.U

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   15/1(/(2(1
وحيد  بشريك  فملسؤولية  محدو 0 

ذفت فملليزفت فلتالية :
 ERRAGRAGUI  SARL : فلتسلية

A.U
فجتصار فلشركة :

فألمل  تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر 
فلوطية، طانطان.

100.000,00 رهم   : فلرأسلال 
فئة  من  حصة   1222 على  مقسلة 

100,00  رفهم.
فلتجار0 فلعامة بالجللة   :  فلهدف 

و فلتقسيط،
فملنتجات  جليع  وتوزيع  تسويق 
فملشروبات وفلتبغ وفلشاي  فلغذفئية. 

وفلقهو0،
فلفاكهة  وتسويق  وتوزيع  تخزين 

وفلخضروفت فلطازجة ،
فلخاص  لحسابه  فلبضائع  نقل 

وألطرفف أجرى ،
فلنقل فملحلي وفلدولي لجليع أنوفع 

فلبضائع ،
وفملطاعم  فلفنا ق  فستغالل 

وفلكافيتب ات،
فلحفالت  وتنظيم  فلطعام  تقد م 

وفلتلوين وفلكافيتب ات وفلحلويات
فلركرفكي،  فبرفهيم   : فلشركاء 
 ،21/26/1979 مغربي، مز ف  بتاريخ 

JF(0(71 ب. و. ت
فاتح  من  تبتدئ   : فملالية  فلسنة 
1ج  يسلرب من كل   نا ر و تنتهي في 

سنة.
: تسيب فلشركة حاليا من  فلتسييب 

طرف:
فبرفهيم فلركرفكي ملد0 غيب محد 0.
باملحكلة  تم   : فلتجاري  فلسجل 
بتاريخ  بطانطان  فالبتدفئية 

))2)/21/ج1 تحت رقم ج622.
414 P

 Travaux de comptabilité et Contrôle de

gestion

Déclarations fiscales ( TVA , IS, IR(

 Création et Modification des Sociétés,

Coopératives, Associations

Traitement des salaires 

(Gestion de paie, CNSS(

 Ste DRIVING SCHOOL
OUZIOUA

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

فملؤرخ  فلعرفي  للعقد  طبقا 
تأسيس  تم  1)2)/)1/ج1   وم 
 Ste DRIVING  : فسم  تحت  شركة 
تحلل   SCHOOL OUZIOUA

فملوفصفات فلتالية :

تعليم  مؤسسة   : فألهدفف 

فلسياقة.

رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 

في ملك فلسيد : فلحسين بوزفليم 52 

باملائة وفلحسين فوعبدي 52 باملائة

فوزيو0  مركز   : فالجتلاعي  فملقر 

جلاعة فوزيو0 تارو فنت.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط  بكتابة  للشركة  فلقانوني 

بتارو فنت  فالبتدفئية  باملحكلة 

 (2(1 ج2  نا ر  21 بتاريخ  تحت رقم 

لنفس  فلتجاري  بالسجل  وسجلت 

 : فملحكلة وبنفس فلتاريخ تحت رقم 

ج0ج8.

415 P

CABINET SABCONSULTING

 -CRÊPES ET COMPAGNIE

SARL AU

إعالن تأسيس شركة
ب  فملؤرخ  فلعرفي  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تقرر  ))2)/21/ج2 

باملوفصفات فمتية :

 : فلتسلية 

 CRÊPESETCOMPAGNIE SARL

.AU

فملسؤولية  شركة   : فلشكل 

فملحدو 0 ذفت فلشخص فلوفحد.

 Magasin  : فالجتلاعي  فملقر 

 N°M12-M13/M04, Imm. N°5

 Résidence AGADIR BAY 2

.Lotissement 20 Founty AGADIR

رأس فملال : 122.222  رهم

فملسيب: فلسيد0 فمباركة فبركى

1ج  1  نا ر فلى  من  فلسنة فملالية: 

 يسلرب

فلضبط  كاتب  لدى  فإل دفع  ثم 

بتاريخ  باكا  ر  فلتجارية  لللحكلة 

))2)/18/21 رقم )12815.

416 P

 GREEN SPACE ENERGY SIDI
AL MOKHTAR

Sarl
فملقر فالجتلاعي : فلحي فال فري 
جلاعة سيدي فملختار مرفكش.

فنشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون  وضع  ثم  1)2)/2/11ج 
فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية 

ذفت فملليزفت فلتالية :
 GREEN SPACE  : فالسم 
 ENERGY SIDI AL MOKHTAR

Sarl
فلشركة:-1فستيبف   هدف   -
وتصد ر توزيع جليع موف  ومعدفت 

قطاع فلطاقة فملتجد 0. 
فملد0 محد 0 في 99 سنة 

في  محد   فلرفسلال   -
فلى  مقسم  مبلغ 122.222  رهم 
122  رهم  فئة  من  حصة   1222
فكتتاب  تم  قد  فلوفحد0  للحصة 
كالتالي : 522 حصة منها للسيد ف وب 
عبد  للسيد  حصة   522 و  فملعنى 

فلعزيز فملعنى.
فلسيد  تعيين  تم   : فلتسيب   -
ف وب فملعنى كلسيبللشركة ملد0 غيب 
محدو 0 مع إعطائه صالحية فإلمضاء 

فإل فري و فلبنكي منفر ف.
لتكوين  فألرباح  تم فقتطاع 5%   -
عليه  فملنصوص  فالحتياطي  فلرصيد 

قانونا
فإل دفع  تم  فلقانوني  فإل دفع   -
لدى  فلضبط  بكتابة  فلقانوني 
فملحكلة ففالبتدفئية بامنتانوت تحت 

رقم ))2)/9 بتاريخ))2)/12/21.
للخالصة وفلتذكيب

قبال حسن

417 P

 GOLD FERTILIZERS-TRANS
SARL

فعالن تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تأسيس  تم   ،(2(1 12  يسلرب 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 

فملليزفت فلتالية :
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 GOLD  : فلشركة  تسلية 

 FERTILIZERS-TRANS

 100.000,00  : فملال  رفس  مبلغ 

 رهم محرر كامال.

فلشركاء : فلسيد فلحسن معيومن 

بتزنيت،   10/26/1976 موفليد 

وفملقيم في فملبنى19، شقة 11، إقامة 

تافوكت،  شيب0، إنزكان.

موفليد  بنحّلومن  جلال  فلسيد 

9/7/1978) باملعارف فلدفرفلبيضاء، 

أغرو ،  ج  فلرزق  في حي  مقيم  أنفا، 

أكا  ر.

رقم  أغرفس   : فالجتلاعي  فملقر 

51)، بورغان، أكا  ر.

غرض فلشركة :
أنشطة نقل فلبضائع على فلطرق 

فلعامة لحساب فلغيب.

99 سنة من تاريخ   : مد0 فلشركة 

تسجيل فلشركة في فلسجل فلتجاري.

تسيب فلشركة ملد0 غيب   : فلتسييب 

محد 0 من طرف:

موفليد  محلد  مهاني  فلسيد 

فألربعاء  سوق   10/8/1998

 2( شقة  في  مقيم  بالقنيطر0، 
رقم6ج) ، حي رياض سالم، أكا  ر.

فلسنة فالجتلاعية : من فاتح  نا ر 

فلى 1ج  يسلرب.

بالسجل  فلشركة  تسجيل  تم 

فلتجاري بأكا  ر تحت رقم52291.
للبيان وفالشار0، فلتسييب

418 P

 GHASAN A B DE
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
S.A.R.L

فنشاء شركة محدو 0 فملسؤولية
بأكـا  ر  عرفـــي  عــقد  بلقت�سى 

تأسيس  تم   (2(( ج2  نا ر  بتاريخ 

شركة محدو 0 فملسؤولية 

لألشـــــغـــال  أب  غــــــســان   : فالسم 

فلحــــر0 و فلـــبــــنـــاء ش.م.م 

فلحر0  فالشغال   : فلشركة   هدف 

و فلبناء / تاجر رجام بجليع أنوفعه . 

مقر فلشركة : رقم 0) - زنقة وجد0 
فلدشيب0   - تسيال  فلصناعي  فلحي   -

فلجها  ة . 
فملد0 : محدو 0 في 99 سنة. 

مبلغ  في  محد    : فلرأسلال 
فلى  مقسلة  122.222.22  رهم 
122.22  رهم  1222 حصة من فئة 

للوفحد0 مقسلة كالتالي :
عدالن غـــســــان 1222 حصة.

غـــســــان  فلسيد عدالن   : فلتسييب 
غيب  ملد0  و  للشركة  فلوحيد  فملسيب 

محدو 0.
فلصافية  فالرباح  توزع   : فالرباح 
على  فلقانونية  فالقتطاعات  بعد 

فلشركاء.
بكتابة  فلقانوني  فال دفع  تم 
فالبتدفئية  فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت   (2(( 18  نا ر  بانزكان بتاريخ 

رقم 91 .
فلخالصة و فلتذكيب

419 P

 FINE SERVICE شركة
 LOGISTIC

*SARL*
فألسا�سي  فلقانون  بلقت�سى 
ج2  نا ر  بتاريخ  فملؤرخ  للشركة 
بتاريخ  بانزكان  فملسجل   ،(2((
رقم تحت   (2((  26  نا ر 
,RE: (2((2222(001(275 
ذفت  شركة  تكونت   OR : Gratis

فملسؤولية فملحد 0.
 FINE SERVICE  : مسلا0 

*LOGISTIC *SARL
رأسلالها : 1.222.222  رهم.

فلهدف فالجتلاعي : 
لحساب  للبضائع  فلطرقي  فلنقل 

فلغيب.
زنقة   (62 رقم   : فملقر فالجتلاعي 

80 حي فلرف�سي ف ت ملول . 
من تاريخ  سنة فبتدفء   99  : فملد0 

تسجيلها بالسجل فلتجاري. 
رأسلال فلشركة مقسم كلا  لي :

 5222 فلحسين  بيدوكان  فلسيد 
حصة.

 5222 إبرفهيم  نكاوي  فلسيد 
حصة.

تسيب فلشركة : من طرف فلسيدفن:
بيدوكان فلحسين و نكاوي إبرفهيم 
بصفتهلا فملسيب ن فلوحيد ن لشركة 

ملد0 غيب محدو 0.
- منح صالحية فلتوقيع فالجتلاعية 
بيدوكان  للسيد  منفصل  بشكل 
فلحسين أو فلسيد نكاوي إبرفهيم ملد0 

غيب محدو 0.
فلبنكي  فلتوقيع  صالحية  منح   -
بيدوكان  للسيد  منفصل  بشكل 
فلحسين أو فلسيد نكاوي إبرفهيم ملد0 

غيب محدو 0.
تقرر تعيين فلسيد بوشكو عبد   -
فلدفئلة  فإل فر0  عن  مسؤول  فالله 
غيب  لفتب0  فلنقل  لنشاط  وفلفعالة 

محدو 0.
من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر و تنتهي في 1ج  يسلرب.
تم   : فلقانوني  فإل دفع 
 : بتاريخ  بأكا  ر  فلتجارية  باملحكلة 

))2)/18/21 , تحت رقم: 87. 
420 P

STE EXPERT PARFUM
S.A.R.L

تاســـيـــــــس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلوجب 
وضع  تم  بانزكان،   (2(( ج2  نا ر 
فملحدو 0  للشركة  فألسا�سي  فلقانون 

فملسؤلية ذفت فلخصا ئص فلتالية : 
 STE EXPERT  : فلتسلية 

PARFUM S.A.R.L ش.م.م.
فلهدف فال جتلا عي : فنتاج وتعليب 
وموف   فلطيبة  وفلروفئح  فلعطور 

فلتجليل. 
فلصناعي حي   : فالجتلاعي   فملقر 

6ج1  رقم  ي  فملحلد  زنقة  تاسيال   
مكرر فلدشيب0 فنزكا ن .

مبلغ  في  محد    : فلرفسلال 
122222.22  رهم مقسم كلا  لي :

فلسيد بوشني محلد : 522 حصة 
 522 هللا  عبد  بوشني  فلسيد 

حصة.

فملد0 : تسعة وتسعون سنة.

من  فلشركة  ستسيب   : فلتسييب 

فلسيد بوشني محلد وفلسيد  طرف 

 بو شني عبد هللا ملد 0  غيب محدو 0.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لدى فملحكلة ف أل بتد ف ئية 

با نزكا ن بتاريخ ج1 نا  ر ))2) تحت 
رقم 55.

421 P

 KHABIR BINAYAT شــركة
 «SARL»

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
رأسلـــالها : 100.000,00  رهم

مقرها فالجتلاعي : رقم 16، علار0 

إفرفن، شارع محلد إقبال، 

أمسرنات، أكا  ر

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

وضع  تم   (2(( فاتح  يسلرب 

فلتأسي�سي لشركة محدو 0  فلقانون 

فملسؤولية تحلل فلخصائص فلتالية : 

 KHABIR  : فلـتـسـليـــــــــــــــة   -

«BINAYAT «SARL

شركة ذفت مسؤولية   : فلشكل   -

محدو 0

بجليع  فلقيام   -  : فلـلـوضـــــوع   -

فألشغال فملختلفة أو أعلال فلبناء

و بصفة عامة جليع فلعلليات   -

غيب  أو  مباشر0  بصفة  ترتبط  فلتي 

مباشر0 بهدف فلشركة.
 ،16 رقم   : فالجـتـلاعــي  فلـلـقر   -

إقبال،  محلد  شارع  إفرفن،  علار0 

أمسرنات، أكا  ر.

99 سنة فبتدفء   : مــــــد0 فلشركــــــة   -

من  وم تأسيسها. 
- رأسلـــال فلشركـــة : 122.222.22 

حصة من   1.222  رهم مقسم على 

فئة 122  رهم.

فلسيد   -  : و مساهلتهم  فلشركاء   -

10.000,00  رهم  فبرفهيم  فزناك 

مقابل 122 حصة.

 30.000,00 فلسيد فلحلو جوف    -

 رهم مقابل 22ج حصة.
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 30.000,00 فلسيد0 فزناك ملياء   -

 رهم مقابل 22ج حصة.

- فلسيد0 فزناك زينب 30.000,00 

 رهم مقابل 22ج حصة.

- فألربـــــــــاح :  تم فقتطاع نسبة % 5 

من فألرباح لالحتياط فلقانوني وفلباقي 

سوفء  وزع فلشركاء  تقرير   حسب 

 فو  نقل.

تسيب فلشركة من   : فلـتسـيـيــــــــــــــــــر   -

طرف فلسيد فزناك فبرفهيم.

حق  أعطي   : فإلمضاء  حق   -

فإلمضاء للسيد فزناك فبرفهيم.

فاتح  من   : فالجتلـاعيـة  فلسنـــة   -

 نا ر إلى 1ج  يسلرب.

لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 

بتاريخ ألكا  ر  فلتجارية   فملحكلة 

18  نا ر ))2)  تحت رقم : 128158.
للخالصة فلبيان

فلـلسـيــر فلوحـيـد

422 P

مكتب فلتسييب ، فالعالميات وفملحاسبة

«كاجيسكو»

 ICHRAKATE »

AMEUBLEMENT
ش.م.م

إعالن بتأسيس شركة
وبلوجب   10/27/(2(1 بتاريخ 

تأسست  11ج62،  عد   عرفي  عقد 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

 ICHRAKATE» فسم  تحت 

ش.م.م هدفها   »  AMEUBLEMENT

كالتالي :

 Travaux Divers de

 construction/MARCHAND DE

- TAPIS ET TAPISSERIE

زنقة   (2 رقم   : فلعنوفن فلتجاري 

مرفكش تيزنيت . 

122.222.22  رهم   : رأس مالـــها 

 1222 موزعة إلى  )مائة ألف  رهم) 

 100,00( حصة.  كل  قيلة  حصة 

 رهم ) مائة  رهم.

تم تعيين فلسيد   : تسييب فلشركة 

للشركة  فارس كلسيب وحيد  محلد 

مو�سى  وفلسيد  محدو 0  غيب  ملد0 

كامل  إعطائهلا  مع  كنائبه  فجدفر 

فلصالحيات حسب فلقانون فألسا�سي 

للشركة. 

فلشركة علر  مد0   :  فملـــــد0 

من تاريخ  )تسعة وتسعون سنة)   99

تأسيسها فلنهائي .

إ دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فمللف فلقانوني بلكتب فلضبط لدى 

عد   بتيزنيت  فالبتدفئية  فملحكلة 

))2)/10 بتاريخ ))2)/21/ج1.

423 P

شركة اطالنتيكا فيجيتال
رأس مالها 122.222  رهم

 رقم 78 بلوك 12 حي ف ت با ي فملزفر 

أ ت ملول 

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم   ، م   (2(1 ج1  يسلرب  بتاريخ 

لشركة  فألسا�سي  فلقانون  إحدفث 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0 من طرف 

فملوقعين للعقد، جصائصها كالتالي :

فلتسلية : فطالنتيكا فيجيتال

فملقر فإلجتلاعي : رقم 78 بلوك 12 

حي ف ت با ي فملزفر أ ت ملول.

فالستيبف    : فإلجتلاعي  فلهدف   -  

وفلتصد ر.

 : في  حد   فلشركة  مال  رأس 

ألف  إلى  مقسم  122.222  رهم 

للحصة  122  رهم  فئة  من  حصة 

فلوفحد0  للكها :

 11( محلد  فلدري�سي  فلسيد 

. فكجضا    111 حصة- عفان ف وب. 

فلعربي. -111فملنتصر نور فلد ن.111 

ناجي   -  111 فملصطفى.  كاوكاو   -

فضيل. 111 - فبن سعيد فحلد. 111 

- فلسيد فلربغيمي فحلد111 - ولعيد 

جالد 111 .

: تسيب فلشركة من طرف  فلتسييب 

فلسيد فكجضا  فلعربي و فلسيد ناجي 

فضيل ملد0 غيب محدو 0 .

من فاتح  نا ر إلى   : فلسنة فملالية 

1ج  يسلرب .

لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 

بتاريخ  بانزكان  فالبتدفئية  فملحكلة 

1)2)/25/21 تحت رقم -13 فلسجل 

فلتجاري : 7)51). 

424 P

شركة  زولدر ترانسبور
ش.م.م 

رأسلالها : 122.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : بلوك 6) زنقة 

ج)ج رقم 0) فحشاش فكا  ر . 

 تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بلوجب   -  1

تأسيس  تم   (5/11/(2(1 بتاريخ 

ذفت  فملسؤولية  محدو 0  شركة 

فملليزفت فلتالية  :

فلتسلية : شركة « زولدر ترفنسبور 

ش.م.م».

نقل فلبضائع لحساب   : فلهد ف  

فلغيب.

زنقة   (6 بلوك   : فالجتلاعي  فملقر 

ج)ج رقم 0) فحشاش فكا  ر.

 : فالجتلاعي  فملال  رأس 

 1222 إلى  مجزأ  122.222.22 رهم 

حصة من فئة 122  رهم للحصة.

عا ل  فلسيد  تعيين   : فلتسييب 

غيب  ملد0  للشركة  مسيبف  مصدر 

محدو 0. 

تبتدأ فلسنة   : فلسنة فالجتلاعية 

فالجتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في 

آجر  يسلرب من كل سنة.

لهذف  فلقانوني  فإل دفع  وتم   -  (

هيئة  لدى  فلضبط  بكتابة  فلعقد 

فملحكلة فلتجارية بأكا  ر تحت رقم 

رقم  فلتجاري  وفلسجل    127(26

09065 بتاريخ 12 /11/ 1)2)م.

425 P

 AIT MELLOUL
 ORTHOPEDIE

SARL AU
 N° 77 HAY ARGANA BLOC C

AIT MELLOUL
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون  إعدف   تم  ))2)/21/ج2، 
فألسا�سي لشركة محدو 0 فملسؤولية 
باملليزفت  فلوحيد  فلشريك  ذفت 

فلتالية :
فلتسلية : ف ت ملول فورتوبيدي

وفستيبف   وبيع  شرفء   : فلغرض 
أجهز0 ومعدفت تقويم فلعظام 

فملقر فالجتلاعي : رقم 77حي فركانة 
بلوك س ف ت ملول.

حد    : فالجتلاعي  فلرأسلال 
رأسلال فلشركة في عشر0 ألف  رهم 

] 12.222  رهم[.
فلسيد فحلد  تعين  تم   : فلتسييب 
غيب  ملد0  للشركة  كلسيب  فموحي، 

محدو 0.
فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلقانوني للشركة باملحكلة فالبتدفئية 
تحت   10/21/(2(( بتاريخ  بانزكان 
رقم 68 رقم فلسجل فلتجاري 5171). 
426 P

PROENERGY4.0
SARL

برأسلال : 122.222  رهم
فملكتب فلرئي�سي : رقم 11 فلدور ج ب 

6ج بلوك G حي فلهدى، أكا  ر
فلسجل فلتجاري رقم : 19جج0

إشعار بحل شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

فلعامة  فلجلعية  أحكام  بلوجب 
غيب فلعا  ة بتاريخ 2ج نوفلرب 1)2)، 
مبكر  وقت  في  فلشركة  حل  تقرر 
فعتبارف من 2ج نوفلرب 1)2) ووضعها 

في فلتصفية فالجتيارية.
شلغمي حسن   : تم تعيين فلسيد 
فملشارك  فملسيب   CIN J244756

للشركة فملذكور0 كلصفي.
مقر فلتصفية : رقم 11 فلدور ج ب 
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6ج بلوك G، حي فلهدى، أكا  ر.
محكلة  في  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 أكا  ر فلتجارية بتاريخ 10  نا ر ))2) 

تحت رقم )12811.
427 P

 SOUK & CO شركة
MOROCCO

8) مكرر زنقة 829 حي فملسيب0 
فكا  ر
تـــصفية

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكا  ر 
فملوففقة  تم   ، (6/11/(2(1 بتاريخ  

على ما  لي :
تصفية ووقف نشاط فلشركة

ف فتاح  حسن  فلسيد  تعيين 
مصفي قانوني للشركة

باملقر  فلتصفية  مقر  تحد د 
فلرئي�سي للشركة 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية باكا  ر بتاريخ  1)2)/)8/1) 

تحت رقم 127806.
428 P

STE OXYGENE TOURS
 SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 
رأسلالها : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : رقم - 9ج شارع 
أكلو- حي فلسالم - أكا  ر

سجل تجاري رقم : 12809/أكا  ر
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر   ،(2(1 16 يسلرب  فملؤرخ  وم 

ما  لي :
تاريخ من  فبتدفءف  فلشركة   حل 

16  يسلرب 1)2).
كلصفي  بيالل  فلحسين  تعيين 

للشركة.
تحد د مقر فلتصفية في فلعنوفن 
حي  أكلو-  شارع  9ج   - رقم   : فلتالي 

فلسالم- أكا  ر.
بكتابة  فلقـانوني  فإل ـدفع  تم 
ألكا  ر  فلتجارية  لللحكلة  فلضبط 
رقم  تحت   (2(( 18  نا ر  بتاريخ 

. 128106
429 P

SUD BLAST شركة
ش.م.م 

فملقر فالجتلاعي : رقمجج، فلتجزئة 
فلعسكرية، فلوفاق ، بنسركاو ، 

أكا  ر
ICE 002014538000030

تصفية فلشركة
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 1)2)/)21/1 قرر ما  لي : 

تصفية فلشركة
فحص فلحساب فلنهائي للتصفية 

وفملصا قة عليه
إبرفء مصفي فلشركة وإعفاؤه من 

مهامه وإقفال مسطر0 فلتصفية.
إلكلال  فلصالحيات  إعطاء 

فإلجرفءفت .
ثم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 
))2)/21/ج1  في  بأكا  ر  فلتجارية 

تحت عد  128298. 
430 P

 Société STE MAROC SOUSS
 FRUITS ET LEGUMES

COMPANY
SARL

فلفسخ فملسبق
فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 
 (2(1 ج)  يسلرب  فالستثنائي بتاريخ 
إ  فروي  سوس  «ماروك  للشركة 
مسؤولية  ذفت  كومباني»  ليكيم 
محدو 0 ٬ فلكائنة هو فلطابق فلسفلي 

حي :فلزناقي فورير أكا  ر تقرر ما  لي  
- فلفسخ فملسبق للشركة.

فيبوج  نيكوالس  فلسيد  تعيين 
جيبفر  مصفي للشركة.

هو  للشركة  فملسبق  فلفسخ  مقر 
فورير  فلزناقي  حي  فلسفلي  فلطابق 

أكا  ر.
وكالة مسيب فلشركة ومنحه  فنتهاء 
هذف  عن  وفلنهائي  فلتام  فلتخلي 

فملنصب.
بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 
بأكا  ر  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم  تحت   (2(( 10  نا ر  بتاريخ 

ج12811 
431 P

فملركز فلجهــوي للخدمــات

فلهاتف : 0.12).8.62).25

« شركة
  LOGISTIC D’EXPERIENCE

فلتصفية وفلحل فلنهائي
على فلجلع فلعام فالستثنائي  بناء 
تقرر   (2(1 )1  نا ر  فملنعقد بتاريخ 

ما  لي :
- فلتصفية وفلحل فلنهائي للشركة 
رسلوكة  مركز  مقرها  وفلتي  وجد 

تيزنيت.
باملقر  فلتصفية  مكان  تحد د   -

فالجتلاعي فملذكور أعاله. 
بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية  فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت   18/21/(2(( بتاريخ  بتيزنيت 

رقم 19.
432 P

NIHILO COMPANY
شركة محدو 0 فملسؤولية

رأسلالها : 100.000,00  رهم
محل ج علار0 12 مجلوعة فلسكنية 

ج حدفئق فكا  ر
أكا  ر

تصفية فلشركة
فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ  بأكا  ر  فملؤرخ  فالستثنائي 
فلشركة  شركاء  قرر   ،26/1(/(2(1

ما  لي :
فلشركة  نشاط  ووقف  تصفية 
بشكل نهائي بالتشطيب على فلسجل 

فلتجاري رقم 08219.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بأكا  ر بتاريخ 1)2)/)15/1 

تحت رقم 127712
433 P

“04 BROS IMPORT-
EXPORT”

S.A.R.L
حل فلشركة

فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 
8)  يسلرب  فالستثنائي فملربم بتاريخ 
بتاريخ  بإنزكان  فملسجل   ،(2(1
تم فلتبني باإلجلاع   ،  (2(( /21/26

على فلقرفرفت فلتالية : 

حل فلشركة

فوز و  فبرفهيم  فلسيد  تعيين 

كلصفي للشركة

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط  كتابة  لدى  فلقانوني 

بتاريخ  إلنزكان  فالبتدفئية  باملحكلة 

12  نا ر ))2) تحت رقم 7ج/))2)
فلسجل فلتجاري : رقم 18827

434 P

AJN DISTRIBUTION شركة
رقم 5167 حي فملحلدي فكا  ر

تـــصفية 
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكا  ر 

فملوففقة  تم   ،  21/11/(2(1 بتاريخ  

على ما  لي :

تصفية ووقف نشاط فلشركة

فلجناني  محلد  فلسيد  تعيين 

مصفي قانوني للشركة

باملقر  فلتصفية  مقر  تحد د 

فلرئي�سي للشركة 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية باكا  ر بتاريخ 1)2)/)8/1) 

تحت رقم 127805.

435 P

 STE AITRED IMPORT

EXPORT
SARL AU

IF 24811076 RC 3381

حل فلشركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتزنيت 

تم وضع محضر   (2(1 7)  يسلرب 

فلجلع فلعام فالستثنائي لشركة وفلتي 

تحلل فلخصائص فلتالية :

حل فلشركة.

رضوفن  ف ت  حي  فلسيد  تعيين 

مصفي للشركة. 

بكتابة  تم   : فلقانوني   فإل دفع   -

فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

في   897/(2(1 رقم  تحت  بتيزنيت 

1ج/)1/1)2).

436 P
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 CENTRE DE FORMATION 
 ET SOUTIEN GOOD HELP

PRIVE  ش.م.م 
فملقر فالجتلاعي : رقم 9)1 تجزئة 

فلوحد0 فنزف فكا  ر 
حل فلشركة

بتاريخ  مدفوالتها  فثر  على 
فلجلعية  قررت  ))2)/21/ج1 
 CENTRE   فلعامة غيب فلعا  ة لشركة
 DE FORMATION ET SOUTIEN
GOOD HELP PRIVE ش.م.م مقرها 
فلوحد0  تجزئة   1(9 رقم  فالجتلاعي 
فنزف فكا  ر مسجلة بالسجل فلتجاري 
باملحكلة  فلتجارية باكا  ر  تحت رقم 

209جج  ما لي : 
• حل فلشركة  بصفة مبكر0.

• تعيين مصفي فلشركة في شخص 
فلسيد أمين موبارز.

 1(9 • تحد د  مقر فلتصفية رقم 
تجزئة فلوحد0 فنزف فكا  ر.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
الكا  ر   فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
في ))2)/17/21 تحت رقم 7ج1281.
437 P

 BYHARDI CARS SARL
شركة  فت فملسؤولية فملحدو 0 

رأسلالها 122.222  رهم
مقرها فالجتلاعي : مكتب رقم 

68)/ج1 شارع فت 01 بلوك ) حي 
توهلو ) ف ت ملول.    

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 1)2)/)8/1) قرر مساهم 

فلشركة ما  لي : 
- فلتصفية فلبدئية للشركة .

بيهر ي  حليد  فلسيد  تعيين   -
كلصفي للشركة.     

كلقر  فالجتلاعي  فملقر  تحد د   -
للتصفية . 

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية  فملحكلة  لدى  فلضبط 
تحت   17/21/(2(( بافنزكان بتاريخ 

رقم ج7.
438 P

STE ETOILE SUD TRAVAUX
 SARL 

بلقت�سى  فلجلع فلعام فإلسثنائي 

 STE ETOILE SUD لشركة 

بتاريخ  فملنعقد   TRAVAUX SARL

218) شركة محدو 0  أغسطس   (8
 فملسؤولية، رأسلالها 122.222  رهم، 

مقرها فالجتلاعي : حي فركانة رقم 9ج 

بلوك E ف ت ملول، قرر ما  لي  :              

فلتصفية فملسبقة للشركة.

و ركا   محلد  فلسيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

 إلغاء عقد فلشركة.

باملحكلة  وضع  فلقانوني  فإل دفع 

 (721 رقم  تحت  بإنزكان  فالبتدفئية 

بتاريخ 17  يسلرب 1)2).   

439 P

  GOOD FISH
إعالن عن حل مسبق لشركة 

بتاريخ    عرفي  عقد  بلقت�سى 

قرر فلشريك فلوحيد    (6/11/(2(1

لشركة GOOD FISH ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

ما  لي 

* فلحل فملسبق للشركة. 

* عيين فلسيد فؤ  محلد للشركة. 

فألساسية  فلقوفنين  تغييب   *

للشركة .

* حد   فملقر فالجتلاعي : علار0 ب 

19 شارع  فروين بنسركاو  شقة رقم 

فكا  ر.

فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 

فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بكتابة 

بتاريخ   12781( تحت رقم  بأكا  ر  

(0/1(/(2(1

440 P

 STE GEOSMA
 SARL AU

1 - بـلـوجـب محضر  قرفرفت فلشريك 

فلوحيد بـتـاريـخ )1 نوفلرب 1)2) تقرر 

ما  لي :

فملصا قة على علليات فلتصفية.
فملصا قة على جدول فلحسابات 

فملندرجة في ما بعد تصفية فلشركة.
للسيد  فلنهائية  فلتربئة  تخويل 

فملسؤول عن فلتصفية.
إنهاء تصفية فلشركة.

فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد   -  (
فملحكلة  هيئة  لدى  فلضبط  بكتابة 
   59 رقم  تحت  بانزكان  فالبتدفئية 

بتاريخ ج1  نا ر ))2).
441 P

 STE IMPORT EXPORT ANZI
 SARL

IF40394698    RC 1767
تشطيب فلشركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ  
وففق فلجلع فلعام   (2(1 9)  جنرب 

للشركة على فلتعد الت فلتالية:
- تشطيب فلنهائي على فلشركة.

بن برفهيم حسن   -تعيين فلسيد  
مصفي فلشركة.

بكتابة  تم   : فلقانوني  فال دفع 
فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 
في  ))2)/ج2  رقم  تحت  بتيزنيت 

))2)/21/ج2
442 P

  STE SANAD MUTI
TRAVAUX

ش.م
بلقت�سى محضر فلجلعية فلعامة 
فالستثنائية فملنعقد0  وم 16  يسلرب 

1)2) بلقر فلشركة تقرر ما  لي :
فلبطاقة  رقم  لحسن  مسغوس 
فلوطنية   07012جJB   باع 522 سهم 

بقيلة  52.222  رهم.
إلى فلسيد ف قبال عبد فلعزيز رقم 
فلبطاقة فلوطنية 51078جJB لتصبح 

أسهله 1222 سهم.
تغييب مسيب فلشركة بجعله ف قبال 

عبد فلعزيز.
تغييب فلقانون فألسا�سي للشركة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 58 رقم  تحت  بانزكان  فالبتدفئية 

بتاريخ ج1  نا ر ))2).
443 P

STE OXYGENE TOURS
 SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

 رأسلالها : 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : رقم - 9ج   شارع 

أكلو، حي فلسالم، أكا  ر

سجل تجاري رقم : 12809/أكا  ر

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

1)2)، تقرر  15  يسلرب  فملؤرخ  وم 

ما  لي :

جليع  تفويت  على  فملصا قة 

من  فملللوكة  فالجتلاعية  فلحصص 

لفائد0  محلد  بوهال  فلسيد  طرف 

فلسيد بيالل فلحسين .

محلد  بوهال  فملسيب  فستقالة 

وتعيين فلسيد فلحسين بيالل كلسيب 

للشركة .

تحيين فلنظام فألسا�سي.

تم فإل ـدفع فلقـانوني بكتابة فلضبط 

بتاريخ  ألكا  ر  فلتجارية   لللحكلة 

ج1  نا ر ))2) تحت رقم128127.

444 P

FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

 MOROCCAN 

 PHARMACEUTICAL

 COMPANY
تغييب

في  فملؤرخ  للعقد  طبقا 

فلعام  فلجلع  قرر   (2(1/1(/10

فالستثنائي

من أسهم   100% بيع و تشطيب 

يسرف  للسيد0  شخلاني  منيب  فلسيد 

شخلاني 

_ تغييب فلشكل فلقانوني للشركة.

لها  شخلاني  يسرف  _فلسيد0 

عن  نيابة  وفلتوقيع  فإل فر0  صالحية 

فلشركة لفتب0 غيب محدو 0

لللجلوعة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالسجل فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية 

بالعيون تحت رقم ))2)/129 بتاريخ 

.10/21/(2((

445 P
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STE OLYNE ENERGY GREEN
   شركة ذفت مسؤولية محدو 0  

تغييب
وفقا للجلع فلعام فملنعقد بتاريخ 

شركة    شركاء   قرر   (8/26/(2(1

OLYNE ENERGY GREEN  ما  لي:

فلعناصر فملضافة أو فملحذوفة:

• إقرفر بيع فألسهم:

فلسيد زف ي سعيد  بيع للسيد   

محلد وفكريم 522 سهم بسعر 122 

صاف  إجلالي  بلبلغ  للسهم   رهم 

)جلسون ألف  52.222  رهم  قدره 

 رهم).

من  فلشركة  رأسلال  زيا 0   •

22.222)  رهم,  122.222  رهم فلي 

من جالل فملساهلة فلنقد ة:

فلتقسيم كالتالي :

* فلسيد زف ي سعيد 1222 حصة 

بقيلة 122.22  رهم لكل وفحد0 .

 1222 وكريم  محلد  فلسيد   *

حصة بقيلة 122  رهم لكل وفحد0 .

فلتوقيع:  ظل  وسلطة  فإل فر0   •

للشركة  مد ًرف  سعيد  زف ي  فلسيد 

ا، 
ً
وفلسيد محلد وفكريم مد ًرف مشارك

بالتوقيع  صالح  فلشركة  وتوقيع 

فملنفصل للشريكين.

• تحد ث فلقوفنين. 

بكتابة  فلقانوني  فال دفع  تم 

فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

 10/27/(2(1 بتاريخ  بتارو فنت  

تحت رقم  1)2)/ج8)1.    

446 P

 STE AMOUSSO PARA شركة

ش م
فلجلعية  محضر  بلقت�سى 

فملنعقد0  وم  فالستثنائية  فلعامة 

تقرر  فلشركة  بلقر    15/1(/(2(1

ما  لي :

رقم  علي   موالي  ف ت  فلسيد   -

فلبطاقة فلوطنية  JH17990 باع 522 

سهم بقيلة  52.222  رهم.

رقم  فلحسن  بوبيه  فلسيد  إلى 

 SH17(58ج فلوطنية  فلبطاقة 

لتصبح أسهله 1222 سهم

• تغييب مسيب فلشركة بجعله بوبيه 

فلحسن.

•  تغييب فلقانون فألسا�سي للشركة . 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 57 رقم  تحت  بانزكان  فالبتدفئية 

بتاريخ ))2)/21/ج1

447 P

STE BELTAO SARL
شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها 122.222   رهم 

بلقت�سى محضر فلجلع فلعام غيب 

قرفر    (7/29/(2(1 بتاريخ  فلعا ي 
مساهلو فلشركة,ش /م م  رأسلالها 

122.222  رهم فملوففقة على 

- بيع 522 حصة من مولو  بلفقيب 

فلى فحلد فلتوفيق   

مسيبف  فلتوفيق  فحلد  تعيين   -

للشركة 

لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ  بتزنيت  فالبتدفئية  فملحكلة 

1)2)/)1/1ج تحت رقم 896.

448 P

 STE DADS PRESTIGE SARL

AU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 رأسلالها 122.222   رهم 

بلقت�سى محضر فلجلع فلعام غيب 

قرفر    15/1(/(2(1 بتاريخ  فلعا ي 
مساهلو فلشركة,ش /م م  رأسلالها 

122.222  رهم فملوففقة على 

- بيع 522 حصة من عبد فلرحلان 
فيسن  فلى رشيد ف فكرفوي

فلى  وفر  فلشركة  مقر  تحويل   -

فلبا ر فلركا 0 تيزنيت   

لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ  بتزنيت  فالبتدفئية  فملحكلة 

))2)/17/21 تحت رقم ))2)/18

449 P

GRAUPES
شركة محدو 0 فملسؤولية

 ذفت فلشريك فلوحيد
رأسلالها 6.722ج1.7  رهم

رقم )ج، علار0 مج ، شارع موالي 
عبد هللا ، أكا  ر

تعد ل
مؤرخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
 ب 15 نونرب 1)2)  باكا  ر, تم فتخاذ 

فلقرفرفت فلتالية : 
تلت فملصا قة على تفويت كل   -
حصص فلسيد تليسكا بيتبو لفائد0 
تغييب  و  فلد ن  عالء  ف  ن  فلسيد 
فلفصلين 6 و 7 من فلنظام فألسا�سي. 
رأسلال  :    بلغ    7 فلفصل   -
)مليون  6.722ج1.7  رهم  فلشركة 
ألف و  و سبعلائة و ستة و ثالثون  
67ج17  )مقسلة إلى  سبعلائة  رهم 
)سبعة عشر ألف و ثالثلائة  حصة  
 122 بقيلة  و سبعة و ستون حصة) 
 رهم للوفحد0 كلها في حوز0 فلسيد 

ف  ن عالء فلد ن فلشريك فلوحيد.
- فلتسييب :  عين فلسيد ف  ن عالء 
فلد ن مسيبف للشركة و ذلك ملد0 غيب 

محدو 0 .
- تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة.  
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  باكا  ر   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1)1281.  
450 P

JIDA TRANSPORT
 SARL AU

MODIFICATION
فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 
وفلذي   (2(1 1)  يسلرب  فملنعقد 
ثم بلوجبه إحدفت تغييبفت بشركة              
  JIDA TRANSPORT SARL AU
محدو 0    مسؤولية  ذفت  شركة 
حيت فتفق على   122.222 رأسلالها 

ما  لي :
مللوكة  حصة   1222 تفويت 
لصالح   SOUAD KJIDAA للسيد0 

.H’FID OUABOU فلسيد
 SOUAD فلسيد0  فستقالة 

KJIDAA من منصبه كلسيب0.

 H’FID OUABOU فلسيد  تعيين 

مد ًرف منفرً ف للشركة.

تحبين فلقانون فألسا�سي.

باملحكلة   فلقانوني  فال دفع  تم  

   (2(( 7  نا ر  في  بأكا  ر  فلتجارية 

تحت رقم 127996.

451 P

شركة  إال بو * ش.ذ.م.م.ش.و
             STE. ILABO -S.A.R.L-A.U

مركز سيدي وفعزيز تارو فنت.

فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 

  28/1(/(2(1 بتاريخ  فلعا ي  فلغيب 

بتاريخ  فلحصص  تفويت  عقد 

فألسا�سي  وفلقانون   28/1(/(2(1

   28/1(/(2(1 بتاريخ   فلتعد لي 

لشركة إال بو * ش.ذ.م.م.ش.و .

تلت فملصا قة على ما  لي :

- تفويت 50% من حصص فلسيد 
أ ت فوبعلي عبد فملجيد  وفلتي تساوي 

522 حصة من مجلوع حصص رأس 

عبد  أزناك  فلسيد  فلى  فلشركة  مال 

حصص  أصبحت  وبدلك  فلرحلان 

ورأس مال فلشركة كالتالي:

فلسيد أزناك عبد فلرحلان 1222 

حصة أي 122.222  رهم.

يعترب  فلسيد أزناك عبد فلرحلان 

 * بو  إال  لشركة  فلوحيد  فملسيب 

من تاريخ عقد  ش.ذ.م.م.ش.و فبتدفء 

فلتفويت.

فإل دفع فلقانوني : لقد تم فإل دفع 

لتارو فنت   فالبتدفئ ة  فملحكلة  لدى 
بتاريخ ))2)/21/)1  تحت  رقم 19 

452 P

SOCIÉTÉ NEXT ASSISTANCE
SARL AU 

Au capital de 100 000 Dhs

 Siège social : RUE 710 NR 6

CITE EL WAFA AGADIR

تفويت حصص وتغييب فملسيب 
فلعام   فلجلع  بـلقت�سى   -  1

فالستثنائي فملنعقد بـتـاريـخ 15  يسلرب 

1)2)  تم فالتفاق على ما  لي :
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تفويت فلحصص فالجتلاعية على 
فلشكل فلتالي :

محلو   للسيد  حصة   1222
ريفاعي لفائد0  فلسيد  فسامة صيكا.

فستقالة فملسيب فلسيد0 فلبوزيدي 
كريلة.

تعيين فلسيد سعيد  فسامة صيكا 
فلسلطات  جليع  وتخويله  للشركة 

فلوفسعة لتسييب فلشركة. 
لللسيب  فملنفر   فإلمضاء  تخويل 

فلوحيد فلسيد فسامة صيكا.
فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد   -  (
فملحكلة  هيئة  لدى  فلضبط  بكتابة 
فلتجارية  باكا  ر تحت رقم  128120 

وذلك بتاريخ  ج1  نا ر ))2). 
453 P

 MAROC VERT شــركة
 TRAVAUX SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0، 
رأسلـــالها 122.222  رهم 

مقرها فالجتلاعي : فملحل فلكائن 
برقم 8)، بلوك 21

زنقة 12، حي فوجعا، تيكوين، 
فكا  ر.

قبول إستقالة مسيب0 للشركة
تعيين مسيب للشركة
إعطاء حق فإلمضاء

فلعام  محضرفلجلع  بلقت�سى 
بشكل  فملنعقد  للشركة  فلعا ي 
تقرر   1(/21/(2(( إستثنائي بتاريخ 

ما لي :
- إستقالة مسيب0 للشركة 

تم قبول إستقالة فلسيد0 حسني 
ملياء من مهامها كلسيب0 للشركة.

- تعيين مسيب للشركة 
فلسيد حسني فملحجوب سيحتفظ 

بلهامه كلسيب وحيد للشركة.
- إعطاء حق فإلمضاء 

أعطي حق فإلمضاء للسيد حسني 
فملحجوب.

باملحكلة  فلقانوني  فال دفع  تم 
فلتجارية ألكا  ر بتاريخ ))2)/18/21 

تحت رقم  128156.
للخالصة فلبيان

454 P

 BHS TRADING 

TECHNOLOGIES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0  

تعيين مسيب جد د للشركة

فقامة فال أمليل علار0 20) فلشقة 

15 حي فملحلدي أكا  ر

فلعام  محضرفلجلع  بلقت�سى 

1)2)/)1/ج1،  بتاريخ  فالستثنائي 

 BHS TRADING شركة  قرر شركاء 

ذفت  شركة   TECHNOLOGIES

مقرها  فلكائن  فملحدو 0   فملسؤولية 

فالجتلاعي بأكــا  ر فقامة فال أومليل 

علار0 20) فلشقة 15 حي فملحلدي، 
فلتجاري  فلسجل  في  فلتقييد  رقم 

29ج01 ما  لـــــي :

بيجلان  سليب  فلسيد  تعيين 

غيب  لفتب0  للشركة  مشارك  كلسيب 

محدو 0 ، وتد ر فلشركة فمن فلسيد0 

حلي  محلد  وفلسيد  برجي  حسناء 

لهم  ويلنح  بيجلان  سليب  وفلسيد 

فلصالحيات  جليع  فلغرض  لهذف 

في  عليها  وفملنصوص   
ً
شلوال فألكثب 

فلشركة  نيابة عن  للتصرف  قانونا، 

وإشرفكها في جليع فألعلال من جالل 

فلتوقيعات فملنفصلة فلخاصة بهم.

-   تحيين فلقانون فألسا�سي

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية   فملحكلة  لدى  فلضبط 

بأكا  ر  بتاريخ  ))2)/26/21  تحت 
رقم  127985.

للخالصة و فلبيان

عن فملسيب،

455 P

 STE LEADER» شركة

 AUTOMATION SYSTEMS

SARL « ش.م.م
تحويل فملقر فالجتلاعي

فلغيب  فلعام  فلجلع  بلقت�سى 

ج2  نا ر  بتاريخ  فملنعقد  فلعا ي 
ليد رفوطوماسيون   * لشركة   (2((

مقرها  فلكائن  ش.م.م  سيستيم 

فلحي  )58ج،  برقم  فالجتلاعي 

فملحلدي فكا  ر تقرر ما  لي:  

إلى:  فالجتلاعي  فملقر  تحويل   -
فكا  ر،  تيليال تكوين  حي   ،765 رقم 

من   0 فلفصل  تعد ل  تم  باملوفزف0  و 

فلقانون فألسا�سي للشركة.

*تعد ل فلقانون فالسا�سى للشركة  

(MISE A JOUR DES STATUTS(

باملحكلة  تم  فلقانوني:  فإل دفع 

 (2((/21/18 فلتجارية بأكا  ر  ومه 

تحت عد  128155
رقم فلسجل فلتجارى929جج

456 P

مكتب حسابات شحو ي
زنقة 7بلوك 1 رقم 98 شارع فملقاومة

با ت ملول، 86152، با ت ملول فملغرب

 SOCIETE AGLOU

TRANSPORT
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالجتلاعي حي فلفرح 
رقم 69 با ت ملول فملغرب

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

18575/فنزكان.

تغـــــــــيـــــــــــيب مــــــــــقـــــــــر فلشركة
 AGLOU TRANSPORT قررت شركة

في فجتلاعها فالستثنائي فملنعقد  وم 

8)  يسلرب 1)2).
مكرر   16 فلشركة من  تغييب مقر 

إلى  0 تجزئة فلفتح  ف ت ملول   بلوك 

 69 رقم  فلفرح  حي   : فلتالي  فلعنوفن 

با ت ملول.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية فنزكان تحت رقم  76بتاريخ 

17  نا ر ))2). 

457 P

SKAY ASSURANCES
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

رأسلالها : 1.022.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : )19 شارع 

فلخوفرزمي، حي فملسيب0 بأكا  ر

ب  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

0) نوفلرب 1)2) قرر ما  لي :

 19(  : تحويل فملقر فالجتلاعي إلى 

شارع فلخوفرزمي، حي فملسيب0 بأكا  ر.

فإل دفع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 

بأكا  ر  فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 

رقم  تحت   (2(( ج1  نا ر  بتاريخ 

128297 سجل تجاري رقم 81ج7.
للخالصة وفلبيان

458 P

STE SOUSS POINT
SARL

فملقر فالجتلاعي: رقم 1160 تجزئة 

فلنهضة فلكربي، فوال  تا لة

RC N°3809

تغييبفت قانونية
بتاريخ  عرفي   عقد   بلقت�سى 

تم وضع محضر   (2(1 17  يسلرب 

فلجلع فلعام  حلل فلخصائص فلتالية  :

من   فلشركة  فملال  رأس  رفع  تم 

522.222  رهم إلى 1.522.222  رهم.
رقم   : تغييب فلعنوفن فلرئي�سي من 

فوال   فلكربي،  فلنهضة  تجزئة   1160

تا لة فلى فلعنوفن زنقة فلعيون  رب 

فلحلام، أوال  تا لة. 

حدف فلنشاط فلتالي من فلضريبة 

فملهنية وفلسجل فلتجاري :

 Marchand de matériaux de

.construction en détail

لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 

بتارو فنت  ـوم   فالبتدفئية  فملحكلة  

7)  يسلرب 2)2) تحت رقم 2ج1) .

459 P

شركة – اسيو  شوب –ش.م.م
فلجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ  فملنعقد  فالستثنائي  فلعام 

قرر فملساهم فلوحيد   (2(1/1(/(9

فلزيا 0 في رفسلال فلشركة  للشركة  

192.622  رهم مقتطعة من  بلبلغ 

فلوحيد  للشريك  فلجاري  فلحساب 

 1.(02.622 ليصبح رفسلال فلشركة 

فلجلع  نفس  في  تقرر  كلا   –  رهم 

فلعام تخفيض رفسلال فلشركة بلبلغ 

702.622  رهم الستيعاب فلخسائر
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رفسلال  –ليصبح  سابقا  فملتبتبة 
فلشركة في فلنها ة هو 522.222  رهم 
فئة  من  حصة   5222 على  مقسلة 
للشريك  جلها  للحصة  122  رهم 

فلوحيد.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية باكا  ر بتاريخ ))2)/10/21  

تحت رقم  128112.
460 P

 NASSEH DE » 
 CONSTRUCTION ET
« TRAVAUX DIVERS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
فلزيا 0 في رأسلال فلشرك

بلقت�سى محضر فلجلع فلعام   -  I
 (2(1 5)  يسلرب  فالستثنائي بتاريخ 
 NASSEH DE» شركة شركاء  قرر 
 CONSTRUCTION ET TRAVAUX
فملسؤولية  ذفت  «شركة      DIVERS
فالجتلاعي  مقرها  فلكائن  فملحدو 0  
بأكــا  ر حي أ رفر أزغار رقم ج2ج علار0 

9 تكيوين ما  لـــــي  : 
من رأس مال  فإلفرفج عن جزء   -
فلشركة فملكتتب وفلغيب مدفوع قدره 
)مائة وجلسون  152.222.22  رهم 
ألف  رهم) عينًيا وفًقا لشها 0 مدقق 
عالوي  فلسيد  فملساهلة  حسابات 

إبرفهيم.
بلبلغ  فلشركة  مال  رأس  زيا 0   -
)تلانلائة  882.222.22  رهم 
بعد  عينًيا  ألف  رهم)  وتلانين 
فملساهلة  حسابات  مدقق  شها 0 
لرفعه  وذلك  إبرفهيم  فلسيد عالوي 
)مائتي ألف  22.222.22)  رهم  من 
)مليون  1282.222  رهم  إلى   رهم) 
وتلانين ألف  رهم)، وبالتالي إنشاء، 

822. 8 سهم جد د ؛ 
تحيين فلقانــون فألسا�سي للشركة،
لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم   II  -  
فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  كتابة 
تحت   (2(( 6  نا ر  بتاريخ  بأكـــا  ر 

رقم 127980. 
461 P

MILK EL KHEIR PEINT شركة
 A حي فلوفاق بنسركاو فكا  ر رقم 1ج

علار0 رقم 0
فلعا ي  غيب  فلعام  فلجلع  جالل 
تم   (2(1 7)  يسلرب  فملنعقد  وم 
فتخاذ فلقرفر بشان فلتغييبفت فلتالية  : 

1 - تغييب رأسلال فلشركة : 
إلى  122.222.22  رهم  من 

22.222.22)  رهم.
مقسلة  فلحصة   تصبح  وهكذف   

على فلشكل فلتالي : 
 (222 محلد  بنبوبكر  فلسيد 

حصة.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بأكا  ر بتاريخ 5  نا ر ))2) 

تحت رقم 127971.
462 P

شركة همزة للتنمية واإلنشاءات 
العقارية
ش.م.م

ذفت رأسلال : 1.222.222  رهم
فملقر فالجتلاعي : فلشقة رقم 28 
فلعلار0 )9, بلوك «L» حي فلهدى 

أكا  ر
فلسجل فلتجاري عد  : 801)ج 

أكا  ر
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكا  ر 
في ج1 سبتلرب  1)2) قررت فلجلعية 

فلعامة غيب فلعا  ة : 
زيا 0 رأس مال فلشركة بدمج   - أ 
من  للشركاء  فلجاري  فلحساب 
)مليون  رهم)  «1،000،000  رهم» 
)جلسة  «5،000،000  رهم»  إلى 
فلزيا 0  هذه  تتحقق  مال ين  رهم). 
سهم   «02.222» إنشاء  جالل  من 
جد د بقيلة )122.22  رهم) للسهم 
فلوفلي  فلسيد   : فلتالي  فلنحو  على 
ف ريس «2.222)» سهم جد د,فلسيد 
سهم   «(2.222» جلال  فلعسري 
فلتي  فألسهم  فستيعاب  جد د.سيتم 
فألحكام  لجليع  وفًقا  تشكيلها  تم 
فلقد لة  فألسهم  على  فلقانونية 

وستتلتع بنفس فلحقوق.

كلاتقرر نقل فملقر فالجتلاعي  ب- 
فلرقم   : فلتالي  فلعنوفن  إلى  للشركة 
فلحي فملحلدي  78جج  فلعلار0   -1« »

–أكا  ر.
و«6»   «0» فملوف   وتم تعد ل  ت- 
وفًقا  فألسا�سي  فلنظام  من  و«7» 

لذلك.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
أكتوبر   (1 بتاريخ  بأكا  ر  فلتجارية 

1)2) تحت رقم 126871.
463 P

 AGADIR TRADING شــركة
COMPANY SARL

رأسلـــالها 122.222  رهم شركة 
ذفت مسؤولية محدو 0،

 مقرها فالجتلاعي :  علار0 ريان
E 20-1 : فلرمل 

شارع إبن طفيل، حي فلرمل، إنزكان
تغييب فلنشاط فإلجتلاعي للشركة، 

تغييب فملقر فالجتلاعي للشركة
بيع فألسهم، تعيين مسيبون 
للشركة، إعطاء حق فالمضاء

و تحد ث فلقانون فألسا�سي للشركة 
فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى 
فإلستثنائي للشركة فملنعقد بتاريخ 2) 

 يسلرب 1)2) تقرر ما لي : 
فإلجتلاعي  فلنشاط  تغييب   (I

للشركة.
فإلجتلاعي  فلنشاط  تغييب  تم 
فلألنشطة  بتبني  وذلك  للشركة 
فلتالية : مطعم، مقهى وقاعة للشاي 
II) تغييب فملقر فالجتلاعي للشركة :

تم تغييب فملقر فالجتلاعي للشركة 
من فلعنوفن فلتالي :

فلرمل، E 20-1 علار0 ريان، شارع 
إبن طفيل، حي فلرمل، إنزكان

إلى فلعنوفن فألتي :
فلرمل، E 20-4 علار0 ريان، شارع 

إبن طفيل، حي فلرمل، إنزكان.
III) بيع فألسهم :

في  هي  فلتي  حصة  22ج  بيع  تم 
حوز0 فلسيد فلذهبي أحلد إلى فلسيد 

فلذهبي فملهدي.

في  هي  فلتي  حصة   122 بيع  تم 

حوز0 فلسيد فلذهبي أمين إلى فلسيد 

فلذهبي فملهدي.

IV) تعيين مسيبون للشركة : 

فلذهبي  فلسيد  تم تعيين كل من 

أحلد وفلسيد فلذهبي أمين وفلسيد 

فلذهبي فملهدي كلسيبون للشركة.

V) إعطاء حق فالمضاء :

تم منح جليع صالحيات فلتوقيع 

فلسيد  من  لكل  للشركة  فإلجتلاعي 

فلذهبي أحلد أو للسيد فلذهبي أمين 

أو للسيد فلذهبي فملهدي.

فألسا�سي  فلقانون  تحد ث   (VI

للشركة :
فلقانون  تحد ث  تقرر  كلا 

لتلبية  وذلك  للشركة،  فألسا�سي 

فملحكلة  لدى  فلقانونية  فملتطلبات 

فإلبتدفئية بإنزكان.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  نا ر  بتاريخ  بإنزكان  فإلبتدفئية 

))2) تحت رقم 69.
للخالصة فلبيان

فملسيــــــــرون

464 P

 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

 IMMEUBLE MASROUR AVENUE 0

HASSAN II BIOUGRA

    STE TOUGA TRANSPORT
تعد ل شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

7  نا ر ))2) قررت فلجلعية فلعامة 

فالستثنائية للشركة ما  لي :

 STE من   : فلتسلية  تغييب   -  1

فلى  TOUGA TRANSPORT    SNC

بلوجب    TOUGA SPORT SARL

 (2(( 5  نا ر  شها 0 سلبية بتاريخ 

تحت رقم جج0628).

) - تغييب فلشكل فلقانوني للشركة 

فلى  فلجلاعي  فالسم  ذفت  من شركة 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0.

ج - بيع فلحصص  : تلت فملصا قة 

وليلى  فلطويل  منار  بيع كل من  على 

حيت  فلطويل  وأميلة  فلطويل 

فلشركة  رأسلال  من   %10  للكن 
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22ج حصة. وأسامة  أي ما مجلوعه 

فلطويل فلذي  للك 20% من رأسلال 

للسيد  حصة   (22 أي  فلشركة 

تقسيم  ليصبح  ضريف.  عبدهللا 

رأسلال فلشركة كالتالي :

كدريم مليكة 522 حصة وعبدهللا 

ضريف 522 حصة. 

0 - توسيع مجال فشتغال فلشركة 

وفضافة فألنشطة فلتالية : 

وفلتكوينات  فلرياضية  فألنشطة 

فلتظاهرفت  تنظيم  تم  فلرياضية 

وفملنافسات فلرياضية.

تعيين  فلشركة:  مسيب  تغييب   -  5

فلحامل  ضريف  عبدهللا  فلسيد 

 JB(92(85 رقم  فلوطنية  للبطاقة 

كلسيب جد د للشركة.

تم ف دفع فمللف فلقانوني للشركة 

إلنزكان  فالبتدفئية  فملحكلة  لدى 

تحت رقم 86 بتاريخ 18  نا ر ))2).
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 STE INSTITUT IMAPIME

 DE LA GESTION ET SANTE

 PRIVE SARL

RC N° 37655

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

تم وضع محضر   (2(1 1)  يسلرب 

فلخصائص  فلعام  حلل  فلجلع 

فلتالية : 

في  للشركة  جد د  فرع  تأسيس 

شارع فبو فرفس  ج  :  نهضة  فلعنوفن  

فلحلدفني رقم 191 أوال  تا لة.

تعيين فلسيد فحبوس  اسين مسيب 

لفرع فلشركة .

لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 

بالعيون  ـوم فالبتدفئية   فملحكلة 

رقم-116 تحت   (2(( 17  نا ر 

.(2((
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شركة اكس ترانس
STE AGASA TRANS

 SARL

رأس مالها : 22.222ج  رهم

 B6 0شقة 0 فلطابق فلرفبع علار 

فلتصاعد شارع 125 حي فلهدى 

 فكا  ر

فلعام  فلجلع  بلقت�سى   .1

فالستثنائي لشركاء فملؤسسين لشركة 

5  نا ر  بتاريخ  فملؤرخ  ترفنس  فكس 

))2)م، تقرر ما  لي : 

فالجتلاعي  فملال  رأس  رفع   -

إلى  300.000,00  رهم  للشركة من 

عن  وذلك  1.000.000,00  رهم 

لشركاء  فلنقد ة  فملساهلات  طريق 

مائة  سبع  لشركة،بلبلغ  فملؤسسين 

وجلق   (700.000,00( ألف  رهم 

حصة جد د0  للكها كل من   7222

فلسا 0 : 

بنزهر0 جلال 822) حصة.

بنزهر0 جليل 122) حصة.

 بنزهر0 حلز0 122) حصة.

تعد ل فلفصول 6 و7 من فلقانون 

فألسا�سي للشركة.

فلجد د  فألسا�سي  فلقانون  تبني 

للشركة.

لقد تم فإل دفع فلقانوني لدى   .(

بتاريخ باكا  ر  فلتجارية   فملحكلة 

19  نا ر ))2) تحت رقم 128167.
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 SOCIÉTÉ EXPÉDIE 

 AU MONDE

SARL
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

نوفلرب    (( بتاريخ  فلدفر فلبيضاء 

فألسا�سي  فلقانون  تحرير  تم   (2(1

محدو 0  مسؤولية  ذفت  للشركة 

وفلتي تتليز بالخصائص فلتالية : 

 Expedie au :  فالسم فالجتلاعي  

.monde sarl

موضوع فلشركة : 

فستيبف  وتصد ر، تسويق بالجللة 

جليع  وبالتفصيل  فلجللة  ونصف 

وفملعدفت  فلغذفئية  وفملوف   فملوف  

ومن  أنوفعها  بكافة  وفإلكسسوفرفت 

جليع فملصا ر ؛

معالجة وتلثيل وشحن وفلتعاقد 

جليع  وتوزيع  وتغليف  فلباطن  من 

فلعناصر فملذكور0 أعاله.

في  أشكالها  بكل  فلتدفول  تجار0، 

فلسوق فلوطنية وفلدولية.

فملد0 : 99 سنة.

شارع   ،61  : فالجتلاعي  فملقر 

مصطفى  زنقة  وملتقى  لال  اقوت 

فملعاني فلطابق فلثاني رقم 85 فملركب 

فلتجاري، رياض فلدفر فلبيضاء.

رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 

مكون من 1222 حصة بقيلة فسلية 

حررت  للوفحد0  122  رهم  قدرها 

بالكامل نقدف عند فالكتتاب.

حصة   622  : فلسيد مو�سى  فبو 

فجتلاعية.

فلسيد فسوف   ابي : 022 حصة 

فجتلاعية.

فلتسييب : تم تعيين كل من فلسيد 

مو�سى  فبو كلسيب للشركة ملد0 غيب 

محدو 0.

من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 

فاتح  نا ر إلى 1ج  يسلرب من كل سنة.

فألرباح  من  :  قتطع  فألرباح 

فالحتياط  أجل  من   %5 فلصافية   

قرفر  حسب  فلباقي  وزع  فلقانوني، 

فلشركاء.

كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

 (2(1 ج)  يسلرب  بتاريخ  فلبيضاء 

فلتسجيل  وتم   8256(0 رقم  تحت 

تحت رقم ج678)5.
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 Société Malian express
SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدو 0

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
نوفلرب    (( بتاريخ  فلدفر فلبيضاء 
فألسا�سي  فلقانون  تحرير  تم   (2(1
محدو 0  مسؤولية  ذفت  للشركة 

وفلتي تتليز بالخصائص فلتالية : 
 Malian  : فالجتلاعي   فالسم   

.express  sarl
موضوع فلشركة : 

فستيبف  وتصد ر، تسويق بالجللة 
جليع  وبالتفصيل  فلجللة  ونصف 
وفملعدفت  فلغذفئية  وفملوف   فملوف  
ومن  أنوفعها  بكافة  وفإلكسسوفرفت 

جليع فملصا ر ؛
معالجة وتلثيل وشحن وفلتعاقد 
جليع  وتوزيع  وتغليف  فلباطن  من 

فلعناصر فملذكور0 أعاله.
في  أشكالها  بكل  فلتدفول  تجار0، 

فلسوق فلوطنية وفلدولية.
فملد0 : 99 سنة.

شارع   ،61  : فالجتلاعي  فملقر 
مصطفى  زنقة  وملتقى  لال  اقوت 
فملعاني فلطابق فلثاني رقم 85 فملركب 

فلتجاري، رياض فلدفر فلبيضاء.
رأسلال فلشركة : 122.222  رهم 
مكون من 1222 حصة بقيلة فسلية 
حررت  للوفحد0  122  رهم  قدرها 

بالكامل نقدف عند فالكتتاب.
 622  : مكسوبا  إ ريسا  فلسيد 

حصة فجتلاعية.
فلسيد فسوف   ابي : 022 حصة 

فجتلاعية.
فلتسييب : تم تعيين كل من فلسيد 
إ ريسا مكسوبا كلسيب للشركة ملد0 

غيب محدو 0.
من  تبتدئ   : فالجتلاعية  فلسنة 
فاتح  نا ر إلى 1ج  يسلرب من كل سنة.
فألرباح  من  :  قتطع  فألرباح 
فالحتياط  أجل  من   %5 فلصافية   
قرفر  حسب  فلباقي  وزع  فلقانوني، 

فلشركاء.
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لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  كتابة 
ج)  يسلرب  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء 
وتم  ج)8256  رقم  تحت   (2(1

فلتسجيل تحت رقم 6785)5.
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 BEN MSIK TRANS –SARL
رأسلالها : 122.222  رهم

مقرها فالجتلاعي : )جج شارع 
فبرفهيم فلرو فني فقامة ريحان 

فلطابق 5 رقم 1) معاريف
 فلدفر فلبيضاء

فلسجل فلتجاري : 5)81)5 
فلتأسيس

بلوجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
8)  يسلرب 1)2) تم تأسيس شركة 
محدو 0 فملسؤولية ذفت فملوفصفات 

فلتالية : 
 BEN MSIK TRANS  : فلتسلية 

.–SARL
وفلدولي  فملحلي  فلنقل   : فلهدف 
وفملسافرين  فلشحن  لللوظفين، 

وفلسياح. 
 فملد0 : 99 سنة.

فلسنة فالجتلاعية : من فاتح  نا ر 
إلى 1ج  يسلرب من كل سنة.

 مقرها فالجتلاعي : )جج شارع فبرفهيم
فلرو فني فقامة ريحان فلطابق 5 رقم 

1) معاريف فلدفر فلبيضاء.
رأسلال  تحد د  تم   : فملال  رأس 
122.222  رهم مقسلة  فلشركة في 
بقيلة  فجتلاعية  حصة   1222 ل 
مكتتبة ومحرر0  122  رهم للحصة, 

بالكامل . 
تم تعيين فلسيد بوعز0   : فلتسييب 
مسيك كلسيبوحيد ملد0 غيب محد 0 

مع أوسع فلصالحيات 
وفلتسجيل  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالسجل فلتجاري باملحكلة فلتجارية 
 (2(( 12  نا ر  بتاريخ  بالبيصاء 
فلسجل فلتجاري  تحت رقم827881 

5(81(5 :
لإلشار0 وفلبيان
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NOUR ELSALAM PRIVE
sarl au

تأسيس شركة
- بلقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في   I
1)2)، تم إ دفع فلقانون  7) أكتوبر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فلتأسي�سي 
فملحدو 0بشريك وفحد وذفت فملليزفت 

فلتالية : 
فلتسلية : نور فلسالم فلخاصة.

فلهدف : 
وفالبتدفئي  فالولي  فلتعليم   -
وفلتدريب  وفلثانوي  وفملتوسط   

وفلتعليم؛
- فلتعليم فلخاص وإنشاء فلهياكل 

فلتعليلية ؛
وتنظيم  ورفت  للغة  ف تعليم   -

 فعلة ؛
- فلتعليم فلعالي وفلتدريب فلخاص ؛

- فلتعليم وفلتدريب على فإل فر0.
وفلتعليم  فلندوفت  تنظيم   -

فملستلر ؛
- كل تدريب متعلق بهذف فملوضوع، 
فملشور0 أو  فلتدريب  أنوفع   وجليع 

أو فلدعم فلتببوي بجليع أشكاله ؛
- تسويق وفستيبف  وتصد ر وتوزيع 

فللوفزم فملدرسية وفألكا  لية.
تصد ر   / وفستيبف   تسويق   -

وتوزيع فللوفزم وفألثاث فملكتبي.
وتصد ر  وفستيبف   وبيع  شرفء   -
أجهز0  جليع  وإصالح  وتركيب 

فلكلبيوتر وفألجهز0 فإللكتبونية؛
- شرفء وبيع وتأجيب وتشغيل جليع 

أنوفع فلعقارفت.
أو عن طريق  فملوقع  في  فلشرفء   -
فالستيبف  أو فلبيع في فلسوق فملحلي أو 
تصد ر فملعدفت وفأل وفت وفمللحقات 
فملتعلقة  وفملكونات  فالستهالكية 

باألنشطة فملذكور0 أعاله؛
- إنشاء وتشغيل فملكاتب وفلوكاالت 
وفملستو عات لتسهيل تحقيق هدف 

فلشركة؛
وفلبستنة  وفلحرفسة  فألمن   -

وفلنظافة
حي فلسالم رقم   : فملقر فالجتلاعي 

1869 فلدفجلة.

من تاريخ  سنة فبتدفء   99  : فملد0 
تأسيسها فلنهائي.

فلرأسلال   : فالجتلاعي  فلرأسلال 
122.222  رهم  فالجتلاعي محد  في 
فجتلاعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
من فئة 122  رهم للوفحد0، مكتتبة 
 : لفائد0  وموزعة  بالكامل  ومحرر0 

فلسيد علي فوفحدو :
فملجلوع : 122.222  رهم.

فلسنة فالجتلاعية : تبتدئ فلسنة 
فالجتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في 

1ج  يسلرب.
علي  فلسيد  تعيين  تم   : فلتسييب 
غيب  ملد0  للشركة  ومسيب  فوفحد 

محد 0.
تم فإل دفع فلقانوني بالسجل   -  II
فالبتدفئية  فملحكلة  لدى  فلتجاري 
 ،(2(1 نوفلرب   15 بتاريخ  بالدفجلة، 

تحت رقم 1810.
ملخص قصد فلنشر
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ذ/ ســــعـــيـــد نــــــــــــــوعيم

موثـــــــــــــق

مكرر إقامة فالنطالقة، ساحة محلد فلخامس7

سطات

فلهاتف : 6).06.)7.ج)25 

فلفاكس : 2ج.02.51.ج)25  

GSM  : 2661.(2).)).ج

TACHYID EL MADINA
 شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

شريك فلوحيد
تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
فألستاذ سعيد نوعيم، موثق بسطات 
سجل   ،(212 مارس   19 بتاريخ 
 ،(212 مارس  ج)  بتاريخ  بسطات 
 كناش فإل دفع : 1728، فألمر بالقبض :

ب26)17/1   : فلتوصيل   ،155(
مسؤولية  ذفت  شركة  تأسيس  تم 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

بالخصائص فلتالية.
 TACHYID EL : فالسم فالجتلاعي 

MADINA  ش.ذ.م.م.و.
حي  بسطات،   : فإلجتلاعي  فملقر 
فلطابق  0ج  رقم   1( زنقة  فلبطوفر 

فلثاني.

فإلنعاش   : فالجتلاعي  فلهدف 
فلعقاري.

12.222  رهم   :  رأسلال فلشركة 
 122 حصة بقيلة   122 مقسلة إلى 

 رهم للحصة فلوفحد0.
فلحصص : 

بحصة  مو  ن  بوجلعة  فلسيد 
522 حصة.

تسيب فلشركة من طرف   : فإل فر0 
فلسيد بوجلعة مو  ن.

بتوقيع  تلتزم  فلشركة   : فلتوقيع 
فلسيد بوجلعة مو  ن.

 فلسجل فلتجاري : 727)/سطات.
فألسا�سي  فلقانون  على  فملصا قة 
للشركة بأكلله وإجرفءفت فلتأسيس.
 فإل دفع فلقانوني باملحكلة فالبتدفئية
بسطات بتاريخ 15 فبريل 212) تحت 

عد  : 212/88).
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KIAM CONSULTING
.SARL AU

فلسجل فلتجاري 1)60)5
فلتعريف فلضريبي 189)0ج6ج
فلرقم فلتعريف فملوحد لشركة

22(9(61 57222267
- بلقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في   I
1)2)، تم إ دفع فلقانون  1) أكتوبر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فلتأسي�سي 
وذفت  وحيد.  بشريك  فملحدو 0 

فملليزفت فلتالية : 
 KIAM CONSULTING : فلتسلية

.SARL AU
مجال  في  فستشار0   : فلهدف 
 فملعلومات - تطوير فلربفمج فملعلوماتية -

بيع جليع لوفزم فملعلوماتية.
شارع   59  : فالجتلاعي  فملقر 
 8 فلطابق  فلزهور  إقامة  فلزرقطوني 

فلرقم 0).
تاريخ  من  فبتدفء  99سنة   : فملد0 

تأسيسها فلنهائي.
فلرأسلال   : فالجتلاعي  فلرأسلال 
12.222  رهم  في  محد   فالجتلاعي 
122 حصة فجتلاعية من  مقسم إلى 
مكتتبة  للوفحد0،  122  رهم  فئة 

ومحرر0 بالكاملو موزعة لفائد0 : 
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 122 فلخليفي محلد علا  فلد ن 

حصة فجتلاعية.

فملجلوع : 122 حصة فجتلاعية.

فلسنة فالجتلاعية : تبتدئ فلسنة 

فالجتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في 

1ج  يسلرب .

فلتسييب : تم تعيين فلسيدفلخليفي 

محلد علا  فلد ن.

بالسجل  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلتجاري 

1)  يسلرب  بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر 

1)2) تحت رقم 81)825.
ملخص قصد فلنشر
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ALPHA PALACE
شركة مساهلة

ذفت فلرأسلال : 22.222ج  رهم

 فملقر فالجتلاعي : 16 زنقة علي 

عبد فلرزفق، فلدفر فلبيضاء

 فلسجل فلتجاري بالدفر فلبيضاء 

رقم ج0ج190

فلزيا 0 في رأس فملال فلشركة    
فجتلاع  محضر  بلوجب   -  1

بتاريخ  فملنعقد  فالستثنائي  فلعام 

تقرر فلزيا 0 في   ،(2(1 12  يسلرب 

 10.222.222 رأسلال فلشركة بلبلغ 

22.222ج  رهم إلى   رهم لرفعه من 

22.222ج.10  رهم، وحررت فألسهم 

مقاصة  إجرفء  طريق  عن  فلجد د0 

فملقدفر  فملحد 0  فلشركة  مع   ون 

وفملستحقة.

) - بلوجب محضر مجلس فإل فر0 

فملنعقد بتاريخ 12  يسلرب 1)2) :

رأسلال  في  فلزيا 0  تحقيق  تبين 

فلشركة.

تقرر تعد ل فلنظام فألسا�سي.

بلصلحة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

كتابة فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية 

بالدفر فلبيضاء بتاريخ 12  نا ر ))2) 

تحت رقم 827772.
عن فملستخلص وفلبيانات
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GOLF AKENZA RESORT
شركة مساهلة

ذفت فلرأسلال : 22.222ج  رهم
 فملقر فالجتلاعي : 16 زنقة علي 

عبد فلرزفق، فلدفر فلبيضاء
 فلسجل فلتجاري بالدفر فلبيضاء 

رقم 109ج))
فلزيا 0 في رأس فملال فلشركة    

1 - بلوجب محضر فجتلاع فلعام 
فالستثنائي فملنعقد بتاريخ 12  يسلرب 
رأسلال  في  فلزيا 0  تقرر   ،(2(1
فلشركة بلبلغ 722.222  رهم لرفعه 
 1.222.222 22.222ج  رهم إلى  من 
فلجد د0  فألسهم  وحررت   رهم، 
مع   ون  مقاصة  إجرفء  طريق  عن 

فلشركة فملحد 0 فملقدفر وفملستحقة.
) - بلوجب محضر مجلس فإل فر0 

فملنعقد بتاريخ 12  يسلرب 1)2) :
رأسلال  في  فلزيا 0  تحقيق  تبين 

فلشركة.
تقرر تعد ل فلنظام فألسا�سي.

بلصلحة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
كتابة فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية 
بالدفر فلبيضاء بتاريخ 12  نا ر ))2) 

تحت رقم 827771.
عن فملستخلص وفلبيانات
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GOLF RESORT PALACE
شركة مساهلة

ذفت فلرأسلال : 52.222.222  رهم
 فملقر فالجتلاعي : 16 زنقة علي 

عبد فلرزفق، فلدفر فلبيضاء
 فلسجل فلتجاري بالدفر فلبيضاء 

رقم 67)7ج1
فلزيا 0 في رأس فملال فلشركة    

1 - بلوجب محضر فجتلاع فلعام 
فالستثنائي فملنعقد بتاريخ 12  يسلرب 
رأسلال  في  فلزيا 0  تقرر   ،(2(1
07.222.222  رهم  بلبلغ  فلشركة 
إلى  52.222.222  رهم  من  لرفعه 
97.222.222  رهم، وحررت فألسهم 
مقاصة  إجرفء  طريق  عن  فلجد د0 
فملقدفر  فملحد 0  فلشركة  مع   ون 

وفملستحقة.

) - بلوجب محضر مجلس فإل فر0 
فملنعقد بتاريخ 12  يسلرب 1)2) :

رأسلال  في  فلزيا 0  تحقيق  تبين 
فلشركة.

تقرر تعد ل فلنظام فألسا�سي.
بلصلحة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
كتابة فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية 
بالدفر فلبيضاء بتاريخ 12  نا ر ))2) 

تحت رقم )82777.
عن فملستخلص وفلبيانات
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شركة بتي فروي
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

رأسلالها 22.222)  رهم
فملقر فالجتلاعي : مكتب رقم )، 

شقة رقم )0، فلطابق فلرفبع، علار0 
فلسعا 0 زفوية زنقة موالي علي 
وزنقة  وغوسال في جليز، مرفكش

غيب  فلعامة  فلجلعية  بلقت�سى 
فربف ر  ج)  بتاريخ  فملنعقد0  فلعا  ة 
218) قررت فلجلعية فلعامة ما  لي : 
فملوففقة على فلتفويت فلجزئي ل 
من حصص  فجتلاعية  حصة  70ج 
فلسيد لحبيب بنطالب لصالح فلسيد 

محلد فملهدي بنطالب ؛
فلزيا 0 في رأسلال فلشركة بلبلغ 
من  نقضية  بزيا 0  152.222  رهم 
فلشركاء لزيا 0 رأس فملال من 52.222 

 رهم إلى 22.222)  رهم ؛
 فملوففقة على فلسا 0 محلد فملهدي
وفمنسة  بنطالب  عثلان  بنطالب، 
فاطلة فلزهرفء بنطالب كشركاء جد  

بالشركة ؛
فلنظام  من  و7   6 فملوف   تعد ل   

فألسا�سي للشركة ؛
فلتوزيع فلجد د لرأس فملال : 

لحبيب  فلسيد   : وفلنسب  فإلسم 
بنطالب فملسهلات فلنقد ة بالدرهم 

122  رهم حصة وفحد0.
فلسيد0 جليلة   : فإلسم وفلنسب 
بالدرهم  فلنقد ة  فملسهلات  عفيف 

09.922  رهم 099 حصة.
محلد  فلسيد   : وفلنسب  فإلسم 
فلنقد ة  فملسهلات  بنطالب  فملهدي 

بالدرهم 52.222  رهم 522 حصة.

عثلان  فلسيد   : وفلنسب  فإلسم 
بنطالب فملسهلات فلنقد ة بالدرهم 

52.222  رهم 522 حصة.
فمنسة فاطلة   : وفلنسب  فإلسم 
فلنقد ة  فملسهلات  بنطالب  فلزهرفء 

بالدرهم 52.222  رهم 522 حصة.
فلنقد ة  فملسهلات   : فملجلوع 
 (222 22.222)  رهم  بالدرهم 

حصة.
فعتلا  فلنظام فألسا�سي للشركة ؛

تخويل صالحيات فإلجرآت.
كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بلرفكش  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
رقم  تحت   (2(1 2)  يسلرب  بتاريخ 
2919ج1 فلسجل فلتجاري رقم 10015.
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EDEN STAR
تأكيد فستلرفرية فلشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 
 (2(1 ج)  يسلرب  بالبيضاء  وم 
ومسجل بنفس فملد نة قرر مساهلو 
شركة    EDEN STAR شركة 
ورأسلالها  فملحدو 0  فملهام  ذفت 
882.222.)   رهم ذفت فملقر فلرئي�سي 
محلد  شارع   97 فلبيضاء  في فلدفر 

فلخامس ما  لي  :   
1 - تأكيد فستلرفرية فلشركة رغم 

فلخسار0 فمللحوظة.
فإل دفع : تم فإل دفع فلقانوني لدى 
فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  كتابة 
))2) وتحت  بالبيضاء  وم )1  نا ر 

رقم 827962.
للنشر وفلبيان
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 BAR BRASSERIE LE COLIBRI
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 
 (2(1 فكتوبر   (9 بالبيضاء  وم 
ومسجل بنفس فملد نة قرر مسفهلو 
 BAR BRASSERIE LE شركة 
COLIBRI شركة ذفت فملهام فملحدو 0 
ذفت  22.222ج   رهم,  ورأسلالها 
فملقر فلرئي�سي في فلدفر فلبيضاء :  ج، 1 

و 5 شارع فلحرية ما  لي  : 
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للشركة  فلقانوني  فلشكل  تحويل 
من شركة محدو 0 فملهام إلى شركة 

مساهلة.
 Mme Orly فلسا 0  فستقالة 
 Mr Benyamine و   :   CHETRIT
كلسيب ن  مهامهم  من   CHETRIT

للشركة. 
تعيين مجلس فإل فر0 فلمتكون من 

ج أعضاء  : 
.M. Benyamine CHETRIT

.Mme. Orly CHETRIT
.M. Victor EDERY

 M.  فلسيد فملجلس   تبأس 
.Benyamine CHETRIT

 Abdelhakim فلسيد  تعيين 
للحسابات،  كلدقق   KHORSSANI
 ،(1  : فلبيضاء  بالدفر  فلقاطن 
 Boulevard Mohamed Zerktouni,

.Rés Al Borj 6ème Étage
تعد ل  فلنظام فألسا�سي للشركة. 
فلقانوني  فإل دفع  تم   : فإل دفع 
 لدى فملحكلة فلتجارية بالبيضاء  وم
 )1  نا ر ))2) وتحت رقم 828208.

للنشر وفلبيان
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GARD PRO4
I.C.E n° 002421947000078 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد 
 فلسجل فلتجاري فلسابق بلد نة

 فلجد د0 تحت رقم 81ج16
 فلسجل فلتجاري فلجد د بلد نة

فلدفر فلبيضاء تحت رقم 6611)5 
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 بالجد د0 في 5 سبتلرب 1)2) ومسجل
سبتلرب   (1 بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر 

1)2) تحت ف ملرفجع فمتية : 
 RE57027 OR 42994 Qce

.18019
للشركة  فلوحيد  فلشريك  قرر 
من  للشركة  فالجتلاعي  فملقر  ترحيل 
فلجد د0  بلد نة  فلقد م  فلعنوفن 
حسنية  إقامة  فلثاني  فلحسن  محج 

فلطابق فلثالث رقم )1.

فلى فلعنوفن فلجد د بلد نة فلدفر 

فلبيضاء 

رقم ج)1، شارع مصطفى فملعاني، 

فلطابق فلثالث، فلدفر فلبيضاء. 

من   بكل  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فملحكلة فالبتدفئية بالجد د0 بتاريخ 

15  يسلرب 1)2) تحت رقم 1059.

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء 

للحصول على فلسجل فلتجاري عد  

.5(6611
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M2M PRO
I.C.E n° 002428890000021 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

بشريك وحيد 

فلسجل فلتجاري فلسابق بلد نة 

 فلجد د0 تحت رقم ج8ج16

فلسجل فلتجاري فلجد د بلد نة 

فلدفر فلبيضاء تحت رقم ج168)5

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 (2(1 سبتلرب   5 في  بالجد د0 

 (1 بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  ومسجل 

سبتلرب 1)2) تحت ف ملرفجع فمتية : 

 RE57025 OR 42991 Qce

.180(2

للشركة  فلوحيد  فلشريك  قرر   

من  للشركة  فالجتلاعي  فملقر  ترحيل 

فلجد د0  بلد نة  فلقد م  فلعنوفن 

حسنية  إقامة  فلثاني  فلحسن  محج 

فلعنوفن  فلى   11 فلثالث رقم  فلطابق 

رقم   : فلجد د بلد نة فلدفر فلبيضاء 

ج)1، شارع مصطفى فملعاني، فلطابق 

فلثالث، فلدفر فلبيضاء.

 : من  بكل  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فملحكلة فالبتدفئية بالجد د0 بتاريخ 

5) فكتوبر1)2) تحت رقم 9ج)1.

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء 

للحصول على فلسجل فلتجاري عد  

ج168)5.
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HOREFCO
SARL AU

فلجلعية  فجتلاع  ملحضر  وفًقا 

لللساهلين  فلعا  ة  غيب  فلعامة 

تم   ،(2(1 6  يسلرب  في  فملؤرخ 

فإلتفاق على : 
من  فلشركة  رفسلال  في  زيا 0 

122.222  فلى  522.222   رهم.

فلقانوني لدى كتابة  تم إال  دفع 

فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلضبط 

تحت   (2(( ج1  نا ر  بالبيضاء  وم 
بالسجل  وفملقيد0   82817( رقم 

فلتجاري تحت رقم ج)ج017.

482 P

BRIDGEO
رقم فلسجل فلتجاري : 000189

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 برأس 

مال 122.222  رهم

فملقر فلرئي�سي : 6) شارع مرس 

فلسلطان فلطابق فألول رقم ج فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

بتاريخ فلعام  فلجلع  قرفر   بعد 

 1) سبتلرب 1)2)، قرر شركاء شركة 

 نقل فملقر فلرئي�سي إلى فلعنوفن فلجد د :
1 زنقة  ففيسن برج أ فلطابق فلسابع 
زفويةألربت أواللدفر فلبيضاء  ج1  رقم 

وتحد ث فلنظام فألسا�سي.

بلحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   -

فلتجاريةبدفر فلبيضاء بتاريخ )1  نا ر 

))2) تحت رقم ج82790.
فملسيب
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 SOCIETE PICKALBATROS
 MOROCCO FOR TOURISM

AND INVESTEMENT
شركة فملساهلة

برأسلال 22.222.222ج  رهم

فملقر فلرئي�سي : فلشقة ) كد ة 

لعبيد شارع عبد فلكريم طريق كازف 

- مرفكش

جاص.  عقد  شروط  بلوجب 

بتاريخ 5 أغسطس 215) في مرفكش : 

 PICKALBATROS شركة  تلنح 
 MOROCCO MOROCCO FOR
 TOURISM AND INVESTMENT
 MARRAKECHIA تسييب حر لشركة 
AUTREMENT SARL. ملثلة بالسيد 
مقيم  مد ر شركة،  بنبيجا فلعيا ي، 
فقامة   ،6 محلد  شارع  مرفكش،  في 
فلوطنية  بطاقة  حامل  لفيبناج، 
على  تجاري  طل  محل   ،W76570
على  وفملحد 0  رشيد  موالي  شارع 
فليسار من قبل بوذف بار وعلى فليلين 

بلوقف فلسيارفت تحت فألرض. 
وكذلك فلناتجة بعقد تسييب حر، 
فلسياحي،  لالستخدفم  وفملخصص 
مسرح   - مقهى  فلعروض،  قاعة 
وشرفة جارجية وبار سكاي في نفس 

فملحل. 
تحت  فمللنوحة  فملؤسسة  عنوفن 
ملنارف  شارع  تقاطع  في   : حر  تسييب 

وشارع محلد 6.
15  يسلرب  من  تسييب حر  تاريخ 

215) إلى 15  يسلرب 2ج2).
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 SOCIETE PICKALBATROS
 MOROCCO FOR TOURISM

 AND INVESTEMENT
شركة فملساهلة

برأسلال 22.222.222ج  رهم
فملقر فلرئي�سي : فلشقة ) كد ة لعبيد 

شارع عبد فلكريم فلخطابي
 طريق كازف - مرفكش

جاص.  عقد  شروط  بلوجب 
بتاريخ 1ج  نا ر 218) في مرفكش : 

 PICKALBATROS شركة  تلنح 
 MOROCCO MOROCCO
 FOR TOURISM AND
لشركة  حر  تسييب   INVESTMENT
 MAROCO EGYPTIENNE
 D ’ I N V E S T I S S E M E N T
إقامة سلمى   TOURISTIQUE» S.A
عبد  شارع  لعبيد  كد ة   0 ب  شقة 
فلكريم فلخطابي طريق كازف - مرفكش 
فلتجاري مرفكش  سجل  في  فملسجل 
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فلسيد  29ج00،  لثله  رقم  تحت   
بطاقة  حامل  فلعيا ي،  بنبيجا 
فلوطنية w76574، فلجدرفن وفألصل 
فلتجاري الستخدفم بار مطعم تسمى 
«بوذف بار» مقامة على فرض جاضعة 
2)15) وتقع في في  مللكية فالرض م / 
 6 محلد  وشارع  ملنارف  شارع  تقاطع 
،Hotel SAVOY بجوفر فندق سافوي
تحت  فمللنوحة  فملؤسسة  عنوفن 
ملنارف  شارع  تقاطع  في   : حر  تسييب 
وشارع محلد 6 بجوفر فندق سافوي 

،Hotel SAVOY
تاريخ تسييب حر من 218)/ج21/2 

إلى 8) فربف ر جج2).
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 SOCIETE PICKALBATROS
 MOROCCO FOR TOURISM

AND INVESTEMENT
 شركة فملساهلة

برأسلال 22.222.222ج  رهم
فملقر فلرئي�سي : فلشقة ) كد ة لعبيد 

 شارع عبد فلكريم طريق
كازف - مرفكش.

جاص.  عقد  شروط  بلوجب 
بتاريخ 16 فربف ر 218) في مرفكش : 

 PICKALBATROS شركة  تلنح 
 MOROCCO MOROCCO FOR
 TOURISM AND INVESTMENT
 GREEN لشركة  حر  تسييب 
في  مقرها   MOUNTAIN SARL
سيدي   01 صافي  طريق  مرفكش، 
ملثلة   6 مكتب رقم  فلطابق1  غانم. 
حامل  فلعيا ي،  بنبيجا  بالسيد 
فلجدرفن   ،W76570 بطاقة فلوطنية 
مطعم  الستخدفم  تجاري  وفملحل 
وبار وصالة ومسبح  طل على شارع 
موالي رشيد فوق بوذف بار فملبني على 
فألرض فلتي يغطيها سند فألرض رقم م 
فمللنوحة  فملؤسسة  2)15)عنوفن   /
تحت تسييب حر : في تقاطع شارع ملنارف 

وشارع محلد 6.
تاريخ تسييب حر من 21 ماي 218) 

إلى 2ج أبريل جج2).
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PAZKEN
SARL

تجزئة 5ج1 فملنطقة فلصناعية بن 
مسك سيدي عتلان فلدفر فلبيضاء

نقل فألسهم
فجتلاع  محضر  وبحسب 
بتاريخ  فالستثنائي  فلعام  فلجلع 
فلشركة  شركاء   26 1)2)  يسلرب 

«PAZKEN SARL» قرر : 
نقل فألسهم :

 
ً
فلسيد عزيز قلاح  بيع 002 سهلا

 PASCAL بوندويل  باسكال  للسيد 
.BONDUEL

 
ً
فلسيد عزيز قلاح  بيع 2جج سهلا

.PGI sarl ل
فلسيد عزيز قلاح  بيع 2جج سهًلا 

.LA NRK SARL إلن آر كيه ريال
من فلنظام   7  -  6 وتعد ل فملوف  

فألسا�سي.
 تعد ل فملا 0 15.1 فملتعلقة بالعنوفن
باسكال  فلسيد  لللد ر  فلشخ�سي 

.PASCAL BONDUEL بوندويل
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 فلتجارية بالدفر فلبيضاء بتاريخ 6  نا ر

))2) تحت رقم 827566.
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MARCONT STRUCTURES
S.A.R.L.A.U »

رأس مال 92.222).8  رهم.
فملقر فلرئي�سي : تجزئة فلخالد ة 

0 - زنقة 5 - رقم 12 فلحي فلصناعي 
موالي. رشيد - فلدفر فلبيضاء

RC  :  297691
IF  : 14491486 - فلدفر فلبيضاء

زيا 0 رأس فملال
بلوجب شروط عقد جاص بتاريخ 
فملساهم  1)2)،  قر  8)  يسلرب 

فلوحيد بتحقيق ما  لي : 
 - زيا 0 رأس فملال بلبلغ 522.)9.97

 رهم، ليصبح من 92.222).8  رهم 
طريق  عن  522.)6).18  رهم،  إلى 
 مج أرباح محتجز0 حتى 822.))0.9 
فلجارية  فلحسابات  وتعويض   رهم 
بلبلغ 5.209.722  رهم، بتخصيص

 8)).09 سهم مجاني وبوفسطة إنشاء 
52097 سهًلا جد ًدف مكتتًبا ومدفوًعا 
 بالكامل، مخصصة لللساهم فلوحيد

.MADIN HOLDING شركة
- تعد ل فملا تين 6 و7 من فلنظام 

فألسا�سي وإعا 0 صياغة فلقوفنين.
- فعتلا  فألنظلة فملحدثة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ فاتح  فلتجارية بالدفر فلبيضاء 

أكتوبر 1)2) تحت رقم 827751.
488 P

 LA COMPAGNIE
 FINANCIERE HOLDING

ATLAS
شركة فملساهلة برأسلال 

12.275.222  رهم
فملقر فلرئي�سي : 88 زنقة فملرفك�سي حي 

فملضار فلدفر فلبيضاء
RC : 181559 فلدفر فلبيضاء

تجد د تفويض أعضاء مجلس 
فإل فر0

نوفلرب  2ج  بتاريخ  عقد  نها ة  في 
فلعا ي  فلعام  فلجلع  قرر   ،(2(1
مجلس  تجد د فتب0 عضوية أعضاء 

فإل فر0 ملد0 6 سنوفت : 
 Marc كريكر  مارك  فلسيد   -
حامل  فلجنسية  فرن�سي   KREIKER

BE60(07W بطاقة فإلقامة رقم
حامل  بريتل،  طارق  فلسيد   -

فلبطاقة فلوطنية رقم 0265ججA ؛
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ فاتح  فلتجارية بالدفر فلبيضاء 

أكتوبر ))2) برقم )82775.
489 P

YAKAMI
S.A.R.L

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
رأسلالها 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : 61 شارع اللة 
فلياقو0 وملتقى مصطفى فملعاني 
فلرقم 16 فلطابق 0 مركز رياض

 فلدفر فلبيضاء 

تفويت حصص فجتلاعية
فالستثنائي  فلعام  فلجلع  قرر 
ش.م.م  YAKAMI S.A.R.L  لشركة 

ما  لي : 
 (5.222.22 فملوففقة على تفويت 
فجتلاعية  حصة   (52 أي   رهم 
لفائد0  فلجوهري  اسين  من  للسيد 

فلسيد جوهري  وسف.
 (5.222.22 فملوففقة على تفويت 
فجتلاعية  حصة   (52 أي   رهم 
لفائد0  من  فلسيد0  كنز0  جوهري 

فلسيد جوهري  وسف.
فلشركة  رفسلال  وبذلك  صبح 

موزعا كالتالي :
 (5222.22 فلسيد0 كنز0 جوهري 

 رهم أي 52)حصة فجتلاعية.
 52.222 جوهري  فلسيد  وسف 

 رهم أي 522 حصة فجتلاعية
 (5.222 فلسيد فلجوهري  اسين 

 رهم أي 52)حصة فجتلاعية.
فستقالة فلسيد فلجوهري  اسين 

من مهامه كلسيب للشركة.
فلجوهري  اسين  فلسيد  تعيين 
كلسيب ن  جوهري  وفلسيد  وسف 
للشركة مع فلتزفمهلا معا بصالحيات 

فإلمضاء هلا معا ملد0 غيب محد 0.
تغييب نشاط فلشركة من فلتجار0 
منعش  فلى  فلنسيج  موف   وفستيبف  

عقاري.
بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفر  فلتجارية  لللحكلة  فلضبط 
تحت   (2(( 5  نا ر  فلبيضاء، 
فلتجاري  وفلسجل  55ج827  رقم 

جج2ج05.
490 P

 SOCIETE DEVSTATION
CORPORATION SARL-AU

IF 3304988
R.C 68399

فلجلع  فجتلاع  محضر  بلوجب 
2ج  يسلرب  فلعام فالستثنائي بتاريخ 
لشركة  فلوحيد  فلشريك   ،(2(1
 DEVSTATION CORPORATION
12222.22  رهم  برأسلال   «SARL
ومقرها فلرئي�سي في فلرباط زنقة لبنان 

رقم 17 فلشقة5 قرر ما  لي : 
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 12.222 من  فملال  رأس  زيا 0 

522.222  رهم عن طريق   رهم إلى 

092.222  رهم بإصدفر :  زيا 0 مبلغ 

0922 سهم مكتتب بالكامل ومدفوع 

بالكامل عن طريق  مج فالحتياطيات 

و7   6 وصافي فألرباح وتعد ل فملا تين 

من فملوف . بعد قرفر زيا 0 رأس فملال.

فلنظام  تعد ل  تم  فقد  وعليه، 

فألسا�سي على فلنحو فلتالي : 

بلبلغ  فملال  رأس  تحد د  تم 

 5222 إلى  مقسم  522.222  رهم 

سهم بقيلة 122  رهم لكل سهم.

فملحكلة  في  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ فلبيضاء  بالدفر   فلتجارية 

)1  نا ر ))2) تحت رقم 9)ج1)1.

491 P

MEYERBEER

فلزيا 0 في فلرأسلال
مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 

 (2(1 فكتوبر   (9 بالبيضاء  وم 

ومسجل بنفس فملد نة قررت شركة 

فملهام  ذفت  شركة   MEYERBEER

  20.000,00 رأسلالها  و  فملحدو 0 

في فلدفر  فلرئي�سي   فملقر    رهم ذفت  

فلبيضاء : 8 زنقة مييببيب ما  لي :

 فلزيا 0 في فلرأسلال بلبلغ  182.222

إلى  2.222)  رهم  من  لرفعه   رهم 

 1822 22.222)  رهم و لك بإنشاء 

حصة من فئة 122  رهم للوفحد0.

من فلقانون   7 و   6 تعد ل فملوف   

فألسا�سي للشركة.

فألسا�سي  فلنظام  صياغة  إعا 0 

للشركة.

فإل دفع : تم فإل دفع فلقانوني لدى 

فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  كتابة 

))2) وتحت  بالبيضاء  وم ج1  نا ر 

رقم 828189.

492 P

CREMERIE EL MOHIT
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
شركاء  قام   (2(1 2ج  يسلرب   
 « CREMERIE EL MOHIT » شركة 
فنزرفن،  بئب  شارع   (1 بـ  فملتوفجد0 
فملعاريف فلدفر فلبيضاء   ذفت فلسجل 
بوضع  ج12725  فلتجاري تحت رقم 
فالستثنائي  فلعام  للجلع  محضر 

بالقرفرفت فلتالية : 
 نقل فلحصص فالجتلاعية بلقت�سى
من  و7    6 فلوفا0 مع تعد ل فملا تين 
)إعا 0 هيكلة رأس  فلنظام فألسا�سي 

فملال).
فملرحوم  فسم  على  فلتشطيب 
وتعيين  فلتسييب  من  مامون  محلد 
فلسيد طارق مامون فلحامل للبطاقة 
كلسيب   PN828928 رقم  فلوطنية 
وحيد مع صالحية فلتوقيع فالجتلاعي.

تحيين فلنظام فألسا�سي.
 فإل دفع فلقانوني تم بكتابة فلضبط
فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 
10  نا ر  بتاريخ  6ج8280  تحت رقم 

.(2((
فإل فر0

493 P

CAFE KAYAC
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
شركاء  قام   (2(1 2ج  يسلرب   
 CREMERIE EL » شركة 
شارع   ،15 بـ  فملتوفجد0   « MOHIT
مركز  فألر�سي  فلطابق  شفشاوني، 
فلبيضاء فلدفر  فلسبع   عين   تجاري 
رقم  تحت  فلتجاري  فلسجل  ذفت 
161127 بوضع محضر للجلع فلعام 

فالستثنائي بالقرفرفت فلتالية : 
 نقل فلحصص فالجتلاعية بلقت�سى
فلوفا0 مع تعد ل فملا تين1 و6 و7 من 
فلقانوني  )فلشكل  فألسا�سي  فلنظام 

وإعا 0 هيكلة رأس فملال).
فملرحوم  فسم  على  فلتشطيب 
وتعيين  فلتسييب  من  ن  مامو  محلد 
فلسيد طارق مامون فلحامل للبطاقة 
كلسيب   PN828928 رقم  فلوطنية 
وحيد مع صالحية فلتوقيع فالجتلاعي.

تحيين فلنظام فألسا�سي.
 فإل دفع فلقانوني تم بكتابة فلضبط
فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 
10  نا ر  بتاريخ  رقم7ج8280  تحت 

 .(2((
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SOCIETE NETROOM
SARL

RC 112763
تعد لي

فجتلاع  محضر  على  بناًء 
بتاريخ فالستثنائي  فلعام   فلجلع 
  )1  يسلرب 1)2) وصك فلبيع بتاريخ
1)2)، تم تدفول شركاء   )1  يسلرب 
ذفت   NETROOM SARL شركة 
فملسؤولية فملحدو 0 برأس مال قدره 
قرفر  شكل  في  100،000.00  رهم 
فستثنائي بشأن جدول فألعلال فلتالي : 
تعد ل فملا 0 فالولى   : فلقرفر فالول 

فلنلوذج.
من  فلقانوني  فلشكل  تعد ل 
ذفت  إلى  فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 بشريك وحيد.
فلقرفر فلثاني : تعد ل فملا 0 فلرفبعة 

فملقر فلرئي�سي.
من  لشركة  فلرئي�سي  فملقر  نقل 
جرير  فبن  زنقة   76 فبنال  تجزئة 
فلبيضاء  فلدفر  فملعاريف  فلتباري 
 7 فلطابق  فلزرقطوني  شارع   01 إلى 

فلشقة 7ج فلدفر فلبيضاء.
فملا 0  تعد ل   : فلثالث  فلقرفر 

فلسا سة فملساهلة فالجتلاعية.
فلتالية  فملساهلة  فلشركاء   قدم 

لهذه فلشركة
 122.222 محلد  عطار  فلسيد 

 رهم.
مال  رأس  إجلالي  أن  يعني  وهذف 

فلشركة 122.222.22  رهم.
فملا 0  تعد ل   : فلرفبع  فلقرفر 

فلسابعة من رأس فملال.
تم تحد د رأس مال فلشركة بلبلغ 
122.222  رهم مقسم إلى ألف سهم 
لكل سهم 122  رهم لكل منها 1222 
سهم للسيد عطار محلد 1222 سهم 

بإجلالي ألف سهم.

 16 : تعد ل فملا 0  فلقرفر فلخامس 
إ فريا. 

بالسيد عطار  فإل فر0  تكليف  تم 
غيب  لفتب0  فلوحيد  فملد ر  محلد، 

محدو 0.
فلشكليات   : فلسا س  فلقرفر 

وفلصالحيات.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ فاتح  فلتجارية بالدفر فلبيضاء 

ماي ))2) تحت رقم 585.
495 P

CAFE EL MADAR
SARL

رأس فملال : 12222.22  رهم
فلنصر فب ) رقم 17 رقم 18 بلوك 

ج إقامة 5 فملحلد ة
حل فلشركة

للشركاء  فلجلاعي  فلقرفر  بعد 
تقرر   (2(1 نوفلرب   15 بتاريخ 
قام   

ً
مبكرف وتصفيتها  فلشركة  حل 

فرف�سي  أبو  فلسيد  بتعيين  فلشركاء 
الستكلال  فلشركة  كلصفي  جليل 
فلحالية،  فالجتلاعية  فلعلليات 
وتحقيق فألصول وفلوفاء بااللتزفمات.

 ( فب  فلنصر   : فلتصفية  مقر 
 5 إقامة  ج  بلوك   18 رقم   17 رقم 

فملحلد ة.
لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم   -  II
فملحكلة فإلبتدفئية باملحلد ة بتاريخ 
 (771 تحت رقم   (2(1 2ج  يسلرب 

بالسجل فلتجاري 11171.
496 P

 AFRI FOOD SARL A
 ASSOCIE UNIQUE
 شركة محدو 0 فملسؤولية

ذفت فلشريك فلوفحد
رأسلالها 12.222  رهم

تصفية فلشركة
 بلوجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء
بتاريخ 15  يسلرب 1)2) قرر فلشريك 
 AFRI FOOD SARL فلوفحد لشركة 
شركة   ،A ASSOCIE UNIQUE
فلشريك  ذفت  فملسؤولية  محدو 0 

فلوفحد ما  لي : 
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تصفية فلشركة.
فبها  فلسيد  تعيين  فلشركاء  قرر 
فلحاملة للبطاقة فلوطنية رقم  سناء 

0جججTA7 للقيام بالتصفية.
زنقة  8ج  رقم   : مقر فلتصفية هو 
فلجرفح  حيدر  فقامة  فلوقت  فبو 
فلطابق فالر�سي رقم 12 بوركون فلدفر 

فلبيضاء.
 تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط
بالبيضاء  فلتجارية  فملحكلة  لدى 

تحت عد  17ج97).
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 GALACTICAL FOOD SARL A
 ASSOCIE UNIQUE

شركة محدو 0 فملسؤولية ذفت 
فلشريك فلوفحد

رأسلالها 12.222  رهم
تصفية فلشركة

 بلوجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء
1)2) قرر فلشريك  15  يسلرب  بتاريخ 
 GALACTICAL FOOD فلوفحد لشركة
،SARL A ASSOCIE UNIQUE 
ذفت  فملسؤولية  محدو 0  شركة 

فلشريك فلوفحد ما  لي : 
تصفية فلشركة.

فبها  فلسيد  تعيين  فلشركاء  قرر 
فلحاملة للبطاقة فلوطنية رقم  سناء 

0جججTA7 للقيام بالتصفية.
: شارع بوركون  مقر فلتصفية هو 
زنقة جعفر فبن حبيب فقامة فملشرق 

) فلطابق 1 رقم ج فلدفرفلبيضاء.
بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلضبط 

بالبيضاء تحت عد  9))5ج0.
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 Sté FAID MOUS CAR SARL
شركة محدو 0 فملسؤولية

 ذفت فلشريك فلوفحد
رأسلالها 122.222  رهم

تصفية فلشركة
 بلوجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء
بتاريخ 2) نوفلرب 1)2) قرر فلشركاء 
 ،FAID MOUS CAR SARL لشركة 

شركة محدو 0 فملسؤولية ما  لي :

تصفية فلشركة.

 قرر فلشركاء تعيين فلسيد0  حلان

رقم  فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة  حنان 

وفلسيد فائد0 عبد فملجيد   K(9286(

Q55259 فلحامل للبطاقة فلوطنية رقم 

للقيام بالتصفية.

: مركز فلتجاري  مقر فلتصفية هو 

 60 رقم  فملحل   80-90 رقم  عزيز0 

فملحلدي  فلحي  فلكبيب  فلحزفم  شارع 

فلدفرفلبيضاء.

 تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط

 لدى فملحكلة فلتجارية بالبيضاء تحت

عد  022227.

499 P

PYLADE

 SARL A ASSOCIE UNIQUE

 شركة محدو 0 فملسؤولية

ذفت فلشريك فلوفحد

رأسلالها 122.222  رهم

تصفية فلشركة

 بلوجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء

بتاريخ 15 نوفلرب 1)2) قرر فلشريك 

 PYLADE SARL لشركة  فلوفحد 

شركة   ،A ASSOCIE UNIQUE

فلشريك  ذفت  فملسؤولية  محدو 0 

فلوفحد ما  لي :

تصفية فلشركة.

فلسيد عزيز  تعيين  فلشركاء  قرر 

محلد فلحامل للبطاقة فلوطنية رقم 

698جP11 للقيام بالتصفية.

مقر فلتصفية هو : شارع وف  ملوية 

فاللفة   6 شقة  ج  فقامة فرفك علار0 

فلدفرفلبيضاء.

 تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط

بالبيضاء  فلتجارية  فملحكلة  لدى 

تحت عد  ج70)18.

500 P

B6 MARKETING
SARL AU

 شركة محدو 0 فملسؤولية
ذفت فلشريك فلوفحد

فملقر فالجتلاعي :
 RUE OUSSAMA BNOU ,151

  ZAID ETG 2 CITE GAUCHE NG
MAARIF CASABLANCA

تصفية فلشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 
 (2(1 مارس   5 بتاريخ  بالبيضاء 
 B6» لشركة  فلوفحد  فلشريك  قرر 
محدو 0  شركة   ،«  MARKETING
فلوفحد فلشريك  ذفت   فملسؤولية 

ما  لي :
تصفية فلشركة.

 ALAEفلسيد تعيين  فلشركاء  قرر 
BOUCETTA للقيام بالتصفية.

 : مقر فلتصفية هو: فملقر فالجتلاعي
151, RUE OUSSAMA BNOU 
ZAID ETG 2 CITE GAUCHE NG  
.MAARIF فلدفر فلبيضاء
 تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط
في  بالبيضاء  فلتجارية  لدى فملحكلة 
27  نا ر ))2) تحت عد  827650.
501 P

TIMITAR IMPORT EXPORT
SARL AU

شركة محدو 0 فملسؤولية
 ذفت فلشريك فلوفحد

فملقر فالجتلاعي :
207, BD LA RESISTANCE ETG 7 

BUREAU 14
 CASABLANCA
تصفية فلشركة

 بلوجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء
فلشريك  قرر   (2(1 مارس   5 بتاريخ 
 TIMITAR IMPORT» فلوفحد لشركة 
 EXPORT»، شركة محدو 0 فملسؤولية

ذفت فلشريك فلوفحد ما  لي :
تصفية فلشركة.

فلسيد تعيين  فلشركاء  قرر 
للقيام   MUSTAPHA AKHOUTIR

بالتصفية.

   مقر فلتصفية هو: فملقر فالجتلاعي

(27, BD LA RESISTANCE ETG 7 

BUREAU 14 فلدفر فلبيضاء.

 تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط

في بالبيضاء  فلتجارية   لدى فملحكلة 

7  نا ر ))2) تحت عد  827651.

502 P

شركة افرو كومغسيال 

وكليماتيزسيون

محدو 0 فملسؤولية

 رأس مالها 122.222  رهم 

 مقرها فالجتلاعي ج1 زنقة فحلد 

فملجاطي فقامة لزفلب فلطابق فألول

فلرقم 8 معاريف فلدفر فلبيضاء

تصفية فلشركة 
 بلقت�سى عقد عرفي حرر بالبيضاء

ففرو  لشركة   (2(1 9  يسلرب 

كومغسيال وكليلاتيزسيون محدو 0 

فملسؤولية تقرر ما لي :

- تصفية فلشركة.

- تعيين فلسيد ن فملسيب ن.

بتاريخ مز ف   ف وب   مهدي 

للبطاقة  فلحامل   1986 2)  وليو 

فلقاطن ب   BL8((80 فلوطنية رقم 

رياض فلشالالت مجلوعة ج فقامة 5 

فلرقم 5 فلشالالت كلصفي للشركة.

5)  ونيو  مز ف   رشيد   وسف 

1980 فلحامل للبطاقة فلوطنية رقم 

فلقاطن ب  وفر ولد عكو   Y228913

صهريج فلقلعة كلصفي للشركة.

ج1  ب  فلشركة  مقر  تحد د   -

لزفلب  فقامة  فملجاطي  فحلد  زنقة 

فلطابق فألول فلرقم 8 معاريف كلقر 

للتصفية فلدفر فلبيضاء.

وقد تم فال دفع فلقانوني باملحكلة 

فلتجارية بالبيضاء بتاريخ ج)  يسلرب 

1)2) تحت عد  )82569.

503 P
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 MAGHREB MARKET

ARTISANAT
Sarl AU

ورأسلالها 122.222  رهم

مقرها فالجتلاعي )2) شارع عبد 

فملومن، فلطابق فلسفلي رقم 5 فلدفر 

فلبيضاء

توقيف فلنشاط
قفل فلتصفية

 بلوجب قرفر فملسيب فلوحيد للشركة

«مغرب ماركت فرتزفنا».

فلسيد بوميا فوسامة ب ت و:ب ه 

66)ج80وبتاريخ 18-10-2021.

للشركة  فملسبق  فلتوقيف  قرر 

كلا تم تعيينه مصفيا للشركة وحد  

مقر فلتصفية بلقرها فالجتلاعي )2) 

فلسفلي  فلطابق  فملومن،  عبد  شارع 
رقم 5 فلدفر فلبيضاء.

على   (2(1 9)  يسلرب  تاريخ  وفي 

 فلساعة 16:22 قرر فلسيد بوميا فوسامة

فملسيب فلوحيد للشركة فملصا قة على 

فلحسابات فلنهائية للتصفية كلا تم 

تنحيه كلصفي للشركةوإعالنه غلق 

تاريخ  فبتدفءف من  فلتصفية  علليات 

2ج نوفلرب 1)2).

لتوقيف  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية  باملحكلة  فلنشاط  فملسبق 

نوفلرب  ج)  بتاريخ  فلبيضاء  للدفر 

1)2) تحت رقم 92ج821.

504 P

JADOU CONSTRUCTION
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بلساهم وحيد 

برأس مال 10.000,00  رهم
فملكتب فلرئي�سي: )1 شارع صربي 

بوجلعة فلطابق فألول فلشقة 6 - 

فلدفر فلبيضاء

 RC 397707  )فلدفر فلبيضاء)

تصفية فلشركة

 بلوجب شروط عقد جاص بتاريخ

17  نا ر ))2) ،  قر فملساهم فلوحيد 

بتحقيق :

قرفر إغالق عللية فلتصفية.

- فملوففقة على تقرير فلتصفية.

- إبرفء ذمة فملصفي وإبرفء ذمته.

- شطب فسم فلشركة من فلسجل 

فلتجاري.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ فلبيضاء  بالدفر   فلتجارية 

 12  نا ر ))2) برقم 827752.

505 P

MADIPA
SARL AU

RC N°384 947

رأس فملال 10،000  رهم

فملقر فلرئي�سي : حي بورجون زنقة 

رجرجا إقامة الكورنيش شقة رقم 1 

فلطابق فألر�سي علار0 )

فلدفر فلبيضاء

إغالق فلتصفية
بتاريخ جاص  عقد   بلوجب 

فلشريك  قرر   ،(2(1 نوفلرب   19  

 MADIPA» لشركة  فلوحيد  وفملد ر 

SARL AU» ما  لي :

فلتصفية  حساب  فحص   -

وفعتلا ه.

- إبرفء ذمة فملصفي وإبرفء ذمته.

- فالعتبفف بإغالق فلتصفية.

فملحكلة  في  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 
ً
فعتبارف فلبيضاء:  بالدفر  فلتجارية 

فلرقم  تحت   (2(1 1ج  يسلرب  من 

.826790

506 P

 SOCIETE FITNESS AND

BEAUTY CENTER
SARL

RC 374491 IF 20770243

 بلقت�سى محضر فالجتلاع فلعام

 SOCIETE FITNESS فالستثنائي لشركة

AND BEAUTY CENTER  sarl  قرر :

وتقد م  للشركة  فملبكر  فلحل   -

فمليزفنية فلنهائية لللصالح فلضريبية.

تعيين فلسيد هشام رقيق، مد ر، 

فلبطاقة  حامل  فملغربية  فلجنسية 

مصفًيا  1ج6715،  رقم  فلوطنية 

فلصالحيات  بأكرب  للشركة  تلتع 

وال سيلا تلك فملنصوص عليها لهذف 

فلنظام  من  7ج  فملا 0  في  فلغرض 

مكان  تحد د  ويقرر  فألسا�سي، 

فلحالي  فملقر  فلعنوفن.  في  فلتصفية 

حي مندرونة تجزئة   : وهو  للشركة، 

عين فلشق   122 رقم   (5 زنقة   (99

فلدفر فلبيضاء.

تم فإل دفع فلقانوني في فملحكلة   

بتاريخ  فلبيضاء  فلدفر  في  فلتجارية 

1)2).27.21 تحت رقم ج82762.

507 P

 أ س 2 إ ماروك
A S 2 I MAROC

رأسلالها 122.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : إقامة الكريل 

ك شقة رقم  9) فلطابق 0 شارع 

فلعرفق مرفكش

فلسجل فلتجاري 61)98

حل وتصفية فلشركة

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملنعقد بتاريخ 17 نوفلرب 1)2) فقد 

بطريقة  وتصفيتها  فلشركة  حل  تم 

و  ة.

فلسيد  فستقالة  قبول  تم  لقد 

 Franci جيمي   جون  فرون�سي 

رقم   سفره  جوفز   Jean Jimmy

للشركة  كلصفي   20DC36460

فلعلليات  جليع  بإتلام  وتوكيله 

فملتعلقة بتصفية فلشركة.

فملقر فالجتلاعي لتصفية فلشركة : 

هو : إقامة ال كريل  ك شقة رقم 9) 

فلطابق 0، شارع فلعرفق - مرفكش.

تم فإل دفع و فلتسجيل باملحكلة 

فلتجارية بلرفكش، بتاريخ 1ج  يسلرب 

1)2) تحت رقم 15218.

508 P

Sté IDAW CALL
sarl

فلسجل فلتجاري 289ج00

تصفية فلشركة

 بلوجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء

قرر   (2(1 أغسطس  ج)  بتاريخ 

شركاء فلشركة ما  لي :

تصفية فلشركة.

تعيين فلسيد مونتب  قرر فلشركاء 

محلد للقيام بالتصفية.

 تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط

في بالبيضاء  فلتجارية   لدى فملحكلة 

 6  نا ر ))2) تحت عد  9ج8275.

509 P

 COMPTA VISION

9), زنقة ليل إقامة ربيعة 

فلصخور فلسو فء فلدفر فلبيضاء

LOS TRES AMIGOS SARL
فلفض فملسبق للشركة

أ) بلوجب قرفر فلتجلع فالستثنائي 

 LOS TRES AMIGOS SARL  لشركة

ورأسلالها   (2(1 2)  ونيو  بتاريخ 

122.222  رهم ومقرها فلكائن بالدفر 

فلبيضاء – 100 زنقة محلد سليحة 

إقامة جوهر0 محلد سليحة فلطابق 

6 فلشقة 5ج تقرر ما  لي :

1 - فلفض فملسبق للشركة بتاريخ 

21  ونيو 1)2).

تعيين فلسيد سعيدي محلد   -  (

مسؤوال عن عللية فلفض.

فملسبق  فلفض  مقر  تعيين   - ج 

بالعنوفن فمتي :

إقامة  زنقة محلد سليحة   100

 6 فلطابق  سليحة  محلد  جوهر0 

فلشقة 5ج - فلدفر فلبيضاء.

ب) فإل دفع فلقانوني تم باملحكلة 

بتاريخ فلبيضاء  للدفر   فلتجارية 

 10  نا ر ))2) تحت رقم 828016.
للنشر وفإل دفع

Compta vision sarl

510 P
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Sté TWOREST
sarl

فلسجل فلتجاري 009559
تصفية فلشركة

 بلوجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء
شركاء  قرر   (2(1 نوفلرب   8 بتاريخ 

فلشركة ما  لي :
تصفية فلشركة.

قرر فلشركاء تعيين فلسيد زوهري 
نورفلد ن  عرجون  وفلسيد  سعيد 

للقيام بالتصفية.
 تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط
في بالبيضاء  فلتجارية   لدى فملحكلة 

6  نا ر ))2) تحت عد  827501.
511 P

فستدرفك جطإ وقع بالجريد0 
 فلرسلية عد  5699 بتاريخ

19  نا ر ))2) فلصفحة )95 إعالن 
535 P رقم

BOULANGERIE PATISS BAMI
بدال من : اسم الشركة

BOULANGERIE PARISS BAMI
...........................................................

يقرأ :
BOULANGERIE PATISS BAMI

)فلباقي ال تغييب فيه.)

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE NOUR EL HOUDA
PNEUMATIQUE

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع فملسجد رقم 2) فلطابق فالول 
فلشقة 1 فلرشيد ة ص ب 188 ، 

222)5، فلرشيد ة فملغرب
 SOCIETE NOUR EL HOUDA
PNEUMATIQUE  شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 5 زنقة فبي 

عنان فملريني فلرشيد ة  - 222)5 
فلرشيد ة فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1(259

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في 6) أبريل 1)2) تم  تحويل  

من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 

«5 زنقة فبي عنان فملريني فلرشيد ة  - 

222)5 فلرشيد ة فملغرب» إلى «شارع 

بئب فنزرفن رقم 2) فلرشيد ة - 222)5 

فلرشيد ة  فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (1 بتاريخ  بالرشيد ة   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 1)2)/600.

1I

FIDUCIAIRE MALIKI

2RB KEYS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع فملسجد رقم 2) فلطابق فالول 

فلشقة 1 فلرشيد ة ص ب 188 ، 

222)5، فلرشيد ة فملغرب

2RB KEYS شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 16 

رقم 0) تالت بوتالمين فلرشيد ة - 

222)5 فلرشيد ة فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(218/1(617

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت   (2(1 أكتوبر   (0 في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

تفويت فلسيد )0) كريم بناني 522 

 1.222 أصل  من  فجتلاعية  حصة 

هللا  عبد   (0( فلسيد  لفائد0  حصة 

بلفقيه بتاريخ 5) أكتوبر 1)2).

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (1 بتاريخ  بالرشيد ة   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 1)2)/605.

(I

SOLUCIA EXPERTISE

FAM AFRIQUE DU NORD
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

FAM AFRIQUE DU NORD شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 11 

زنقة عزيز بالل فلطابق فلخامس, 

فملعاريف - 2جج2) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

1ج96)0.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم   (2(1 16  جنرب  في  فملؤرخ 

قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  «1.822.222  رهم» 

«1.222.222  رهم» إلى «822.222.) 

تقد م حصص    : عن طريق   رهم» 

نقد ة أو عينية.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 50)828.

Iج

fidact

STE CH MULTI SERVICES
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

fidact

رقم )) بلوك E حي فلسالم ، 

22)10، سيدي سللان فملغرب

STE CH MULTI SERVICES شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي إقامة 
و ف  جيهان زفوية بئب أنزرفن و فملغرب 

فلعربي  فلشقة رقم )2 - 22)10 
سيدي سليلان فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
67)ج.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم   (2(( 26  نا ر  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«022.222  رهم» أي من «122.222 
عن  «522.222  رهم»  إلى   رهم» 
أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ  سليلان   بسيدي  فالبتدفئية 

12  نا ر ))2) تحت رقم ))2)/0.
0I

EL MARSA CONSEIL

YOUDIA SERVICES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

EL MARSA CONSEIL
حي فلقدس شارع فلبعت ، 72222، 

فلعيون فملغرب
YOUDIA SERVICES شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فملسيب0 
تجزئة فلحارثي زنقة 11 علار0 ج1 
رقم 21 فلعيون - 72222 فلعيون 

فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
8757ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(( )1  نا ر  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
كريلة  عسيال   (0( تفويت فلسيد 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   122
 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.222

بهيجة شكيب بتاريخ )1  نا ر ))2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/76.
5I
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MA GLOBAL CONSULTING

 ADVANCED VISION

AFRICA
إعالن متعد  فلقرفرفت

MA GLOBAL CONSULTING
زفوية شارع عبد فملومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، فلطابق فلرفبع، 

2222)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

 ADVANCED VISION AFRICA

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: مجلع 

فمفاق تجزئة 001 فلطابق فلرفبع 

كاليفورنيا سيدي معروف  - - 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

5ج62جج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 7) نونرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

 6.222 من أصل  حصة    6.222 بيع 

 ADVANCED حصة بللكية فلشركة

فلشركة  إلى   VISION MOROCCO

 CHARIKAT MAWAD ALIAAMAR

وفملوففقة على هذه   AL MAGHRIB

فألجيب0 كشريك جد د للشركة.

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

قبول إستقالة فلسيد حسام شفيق 

من منصبه كلسيب للشركة

على  فلذي  نص  ج:  رقم  قرفر 

كيوفن  رياض  فلسيد  تعيين  ما لي: 

 BE65((0A فلحامل لبطاقة فإلقامة 

شارع   8( بالدفرفلبيضاء  وفلساكن 

ج0  شقة   0 طابق  فلخضرفء  فملسيب0 

غيب  لفتب0  للشركة  جد د  كلسيب 

محدو 0. 

على  فلذي  نص   :0 رقم  قرفر 

فلتوقيعات  صالحيات  تغييب  ما لي: 

فإلجتلاعية و فلبنكية

قرفر رقم 5: فلذي  نص على ما لي: 

تعد ل فلنظام فألسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

على  فلذي  نص   :6,7 رقم  بند 

ما لي: فلحصص و رأسلال فلشركة

على  فلذي  نص   :(5 رقم  بند 

ما لي: هيئة فلتسييب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 77)828.

6I

مستأمنة بيت فملشاريع ش.م.م

SOPIDOR SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

مستأمنة بيت فملشاريع ش.م.م

9ج فقلة زيرفلبا فلحي فال فري ، 

522ج)، قصبة تا لة فملغرب

SOPIDOR SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : حي طريق 

فاس  - 52جج) قصبة تا لة فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.0(9

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 9)  جنرب  في  فملؤرخ 

ذفت  شركة   SOPIDOR SARL حل 

رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 

مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 

52جج)  فإلجتلاعي حي طريق فاس  - 

قصبة تا لة فملغرب نتيجة الفالس.

و عين:

فلسيد)0) تاغيا  حسن و عنوفنه)ف) 

مكرر تجزئة جليلة حي فلوحد0   00

52جج) قصبة تا لة فملغرب كلصفي 

)0) للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 

بتاريخ 9)  جنرب 1)2) وفي حي طريق 

فاس - 52جج) قصبة تا لة فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  بتاريخ  فالبتدفئية بقصبة تا لة  

 نا ر ))2) تحت رقم 15.

7I

إئتلانية فلوفاء

HAYAT PROMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

إئتلانية فلوفاء
شارع عالل فلفا�سي فلرقم 79 

سطات ، 6222)، سطات فملغرب
HAYAT PROMO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلرقم 6) 
، شارع مرس سلطان ، فلشقة ج ، 

فلطابق فألول فلدفر فلبيضاء - 2226) 
فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
91ج8)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدف  فلقانون   (2(1 1)  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 HAYAT : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PROMO
منعش   -  : غرض فلشركة بإ جاز 

عقاري.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : فلرقم 6) 
 ، ج  فلشقة   ، شارع مرس سلطان   ،
فلطابق فألول فلدفر فلبيضاء - 2226) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
22.222ج  مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.522   : فملوالوي سار0  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 1.522   : فلسيد0 فملوالوي سلمى 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  فملوالوي سار0  فلسيد0 
حجاج  فلضعفان  زنقة  فلخيب  حي 
سطات   (6222 سطات   159 فلرقم 

فملغرب.

فلسيد0 فملوالوي سلمى عنوفنه)ف) 

حجاج  فلضعفان  زنقة  فلخيب  حي 

سطات   (6222 سطات   159 فلرقم 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  فملوالوي سار0  فلسيد0 

حجاج  فلضعفان  زنقة  فلخيب  حي 

سطات   (6222 سطات   159 فلرقم 

فملغرب

فلسيد0 فملوالوي سلمى عنوفنه)ف) 

حجاج  فلضعفان  زنقة  فلخيب  حي 

سطات   (6222 سطات   159 فلرقم 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم )ج8281.

8I

FIDUC KECH

CAFE SNACK
عقد تسييب حر ألصل تجاري )فألشخاص 

فلطبيعيون)

عقد تسييب حر ألصل تجاري

 CAFE SNACK

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلسيد)0)    أعطى   (2(1 2ج  جنرب 

للبطاقة   (0( فلحامل  فخري  بوشتى 

فملسجل   GN9685 رقم    فلوطنية 

باملحكلة   22222 فلتجاري  بالسجل 

فلتجارية بلرفكش حق فلتسييب فلحر 

متجر  ب  فلكائن  فلتجاري  لألصل 

 (2 مجلوعة   1 مدجل رقم    M/2(

 - تامنصورت  فلياسلين  حدفئق 

للسيد)0)  فملغرب  مرفكش   02222

 (0( فلحامل  فوزينب  ف ت  مصطفى 

  PA(10802 للبطاقة فلوطنية رقم   

21  نا ر  من  تبتدئ  سنة   1 ملد0 

 (2(( 1ج  جنرب  في  تنتهي  و   (2((

مقابل مبلغ شهري 7.222   رهم.

9I
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fidact

STE CH MULTI SERVCES
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب تسلية فلشركة

fidact
رقم )) بلوك E حي فلسالم ، 
22)10، سيدي سللان فملغرب

STE CH MULTI SERVCES شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فالجتلاعي إقامة 

و ف  جيهان زفوية شارع بئب أنزرفن و 
فملغرب فلعربي فلشقة رقم) - 22)10 

سيدي سليلان فملغرب.
تغييب تسلية فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
67)ج

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم تغييب   (2(( 26  نا ر  في  فملؤرخ 
 STE CH MULTI» تسلية فلشركة من
 STE H TRAVAUX» إلى   «SERVCES

. «DEVELOPPEMENT
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ  سليلان   بسيدي  فالبتدفئية 

12  نا ر ))2) تحت رقم ))2)/0.
12I

SOLUCIA EXPERTISE

CYBER-Z
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
CYBER-Z  شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : تجزئة 
فلوكالة فملستقلة للنقل فلحضري 
زنقة ج رقم 18 فلطابق فالول، 

فلقدس سيدي فلربنو�سي - 2612) 
فلدفر فلبيضاء فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
7ج0988.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر   (2(1 أكتوبر   (7 في  فملؤرخ 
حل CYBER-Z  شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ 
وعنوفن  12.222  رهم  رأسلالها 
فلوكالة  تجزئة  فإلجتلاعي  مقرها 
فملستقلة للنقل فلحضري زنقة ج رقم 
سيدي  فلقدس  فالول،  فلطابق   18
فلبيضاء  فلدفر   (2612  - فلربنو�سي 

فملغرب نتيجة لقرفر فلشريك فلوحيد
و عين:

فلسيد)0) محلد  زكري و عنوفنه)ف) 
فلطابق   27 فلشقة  6ج  علار0 
فضائات فملحيط فوال    (2 مجلوعة 
فملغرب  فلدفر فلبيضاء   (2222 عزوز 

كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
تجزئة  وفي   (2(1 9)  جنرب  بتاريخ 
فلحضري  للنقل  فملستقلة  فلوكالة 
زنقة ج رقم 18 فلطابق فالول، فلقدس 
فلدفر   (2612  - فلربنو�سي  سيدي 

فلبيضاء فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 90)828.

11I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

FARAJ MED
إعالن متعد  فلقرفرفت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق فلرب د 
629) ، 02222، مرفكش فملغرب

FARAJ MED «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: فلطابق 

فألول  وفر فلكركور أ ت فاسكا 
سيدي  فو  أ ت فورير - 02222 

مرفكش فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.117157

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
تم فتخاذ   (2(1 نونرب  ج)  فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
 : للشركة  فالجتلاعي  فملقر  تحويل 
من فلطابق فألول  وفر فلكركور أ ت 
فاسكا سيدي  فو  أ ت فورير مرفكش 
إلى : فلعنوفن فلجد د: فلطابق فلسفلي 
 وفر فلكركور أ ت فاسكا سيدي  فو  

أ ت فورير مرفكش
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
فعتلا   تقرر  تجارية:  عالمة  فعتلا  
«صيدلية أ ت  عالمة تجارية تسمى: 

فاسكا».
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
فملوففقة على تعد ل فملا 0 5 و تحد ث 

فلنظام فالسا�سي للشركة
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  بلرفكش  فلتجارية 

))2) تحت رقم 1798ج1.
1(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SOPLAST
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق فلرب د 
629) ، 02222، مرفكش فملغرب
SOPLAST  شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق فلرب د 629) - 

02222 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1827
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. SOPLAST

تصنيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلنفا ات فلبالستيكية.

57 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 

 -  (629 فلرب د  صندوق  موريتانيا 

02222 مرفكش فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد0 صوريا بالحدف   :  1.222 

100.000,00  رهم  بقيلة  حصة 

للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 صوريا بالحدف   عنوفنه)ف) 

 Place des Nations Unies  11

.93000 Bobigny France

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 صوريا بالحدف   عنوفنه)ف) 

 Place des Nations Unies  11

93000 Bobigny France

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1750ج1.

Iج1

RIM FINANCIAL

اليف ماروك
 ELIVE MAROC   

عالمة تجارية 

كرين الند ماشينبي ففريكا  

 ENSEIGNE COMMERCIALE

 GREENLAND MACHINERY

AFRICA

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة
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RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، فلدفر 
فلبيضاء فملغرب

 ELIVE MAROC   فليف ماروك
عالمة تجارية كرين الند 

 ENSEIGNE  ماشينبي ففريكا
 COMMERCIALE GREENLAND

MACHINERY AFRICA  شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 56 شارع 
موالي  وسف فلطابق ج  شقة رقم 
10  - 2ج20) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5(8065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدف  فلقانون   (2(1 7)  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
فليف   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 
عالمة   ELIVE MAROC ماروك   
ففريكا   ماشينبي  الند  كرين  تجارية 
 ENSEIGNE COMMERCIALE
 GREENLAND MACHINERY

. AFRICA
فو  تاجر   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وسيط  زفول فالستيبف  وفلتصد ر .
56 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
شقة رقم  ج   موالي  وسف فلطابق 

10  - 2ج20) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : لعبا ي  ف ريس  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

لعبا ي عنوفنه)ف)  ف ريس  فلسيد 

فسطوريا  ملر  ح  ت   (1  ((  18

ج1112  12202  نيويورك  نيويورك 

فلوال ات فملتحد0 فالمريكية.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

لعبا ي عنوفنه)ف)  ف ريس  فلسيد 

فسطوريا  ملر  ح  ت   (1  ((  18

ج1112  12202  نيويورك  نيويورك 

فلوال ات فملتحد0 فالمريكية

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 50ج828.

10I

Comptable

KONSTRUKTION GR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

Comptable

 Bureau N 4 Etage 2 Immeuble

 N 634 Quartier Al Massar ،

40000، MARRAKECH MAROC

KONSTRUKTION GR شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 0ج6 

مكتب رقم 0 فلطابق ) حي فملسار 

Zitouniconsulting10@ -  مرفكش

gmail.com  مرفكش  فملغرب 

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  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 

.KONSTRUKTION GR

غرض فلشركة بإ جاز : - مقاول في 
وفلتعليب أو فإلنشاءفت  أعلال فلبناء 

فملنتنوعة 
مقاول لنقل فلبضائع نيابة عن   -

فلغيب
فلصناعية  فملعدفت  تأجيب   -

وفأل وفت فملية.
0ج6   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فملسار  حي   ( فلطابق   0 رقم  مكتب 
Zitouniconsulting10@ -  مرفكش

gmail.com  مرفكش  فملغرب .
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد محلد فزكري  :  512 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
 092   : فمدجار   فيصل  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  فزكري   محلد  فلسيد 
 وفر ف ت عابد تلزوزت سيدي عبد 
هللا غيات ف ت فورير فلحوز    02222 

مرفكش  فملغرب .
فلسيد فيصل فمدجار  عنوفنه)ف) 
 وفر ف ت بلقاس تد لي مسفيو0 ف ت 
فورير فلحوز  02222 مرفكش  فملغرب .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فزكري   محلد  فلسيد 
 وفر ف ت عابد تلزوزت سيدي عبد 
هللا غيات ف ت فورير فلحوز    02222 

مرفكش  فملغرب 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1762ج1.
15I

RIM FINANCIAL

SN AGRO
إعالن متعد  فلقرفرفت

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
SN AGRO  «شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 12 زنقة 
فلحرية فلطابق ج شقة 5 - )211) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
ج9617ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في ج2  نا ر ))2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

تحيين فلقانون فالسا�سي  للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

تسلية فلشركة
بند رقم 6: فلذي  نص على ما لي: 

فلرفسلال فالجتلاعي للشركة
بند رقم 7: فلذي  نص على ما لي: 

فلحصص فالجتلاعية
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم ج5ج828.

16I

R ADVISORY

R ADVISORY
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

R ADVISORY
زنقة فلحرية رقم 12 فلطابق رقم 
ج فلشقة رقم 5 فلدفر فلبيضاء، 
2)21)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

R ADVISORY شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 
 RUE LIBERTE ETAGE 12

 3 APPARTEMENT 5
 CASABLANCA 20120
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج781)5

 26 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1  جنرب 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 R  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ADVISORY

 : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلرقمي  فلتحول  في  فالستشارفت 

وهندسة  وفالستبفتيجية  وفإل فر0 

فلتدريب.

 : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 RUE LIBERTE ETAGE 3  12

 APPARTEMENT 5 CASABLANCA

.20120 CASABLANCA MAROC

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 122   : فلسيد فملهدي بنسلاعيل 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

بنسلاعيل  فملهدي  فلسيد 
عنوفنه)ف) ج زنقة فلشهيد لو يي كد ة 

بن ف ريس فلجد د0 0222)  فلجد د0 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

بنسلاعيل  فملهدي  فلسيد 
عنوفنه)ف) ج زنقة فلشهيد لو يي كد ة 

بن ف ريس فلجد د0 0222)  فلجد د0 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 25 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 18)827.

17I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

AMALYS اماليس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

 AMALYS SARL

فماليس   ش.م.م 

شركة محدو 0 فملسؤولية رأسلالها 

12.222  رهم

فملقر فالجتلاعي : 05 ساحة فلرياضة 

مزرعة بريتون فلدفر فلبيضاء

فلحل فملسبق للشركة

I/ طبقا للقرفر فالستثنائي للشركاء 

لشركاء   ،(2(1 28   جنرب  بتاريخ 

شركة فماليس 

AMALYS SARL  شركة محدو 0 

12.222  رهم  رأسلالها  فملسؤولية، 

مقرها فالجتلاعي بالدفر فلبيضاء، 05 

ساحة فلرياضة مزرعة بريتون فلدفر 

فلبيضاء  تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

- فلحل فملسبق للشركة   

فليون�سي  تهامي  فلسيد  تعيين 

وتحد د  للشركة  كلصفي  فلعلمي 

مسؤولياته

فلدفر  في:  فلتصفية  مقر  تحد د 

05 ساحة فلرياضة مزرعة  فلبيضاء، 

بريتون فلدفر فلبيضاء  

فلضبط  بكتابة  فإل دفع  تم   /II

فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 

رقم  تحت   (2(( )1  نا ر  بتاريخ 

82790(

بتعد ل  فلتصريح  إ دفع  تم   III/

فلبيضاء  بالدفر  فلتجاري  فلسجل 

تحت رقم    (2(( )1  نا ر  بتاريخ   

1107
بلثابة فعالن

18I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

F.S.D PNEUMATIQUE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°2ج

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC

F.S.D PNEUMATIQUE شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )ج1 

تجزئة بنكيبفن طريق فلعرفئش  - 

152)9 فلقصر فلكبيب فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

جج18.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تقرر حل  12  جنرب  فملؤرخ في 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ    F.S.D PNEUMATIQUE

وعنوفن  022.222  رهم  رأسلالها 

مقرها فإلجتلاعي )ج1 تجزئة بنكيبفن 

فلقصر   9(152  - فلعرفئش   طريق 

فلكبيب فملغرب نتيجة ل : عدم فلتوفر 

على فلعلل.

)ج1  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

 - فلعرفئش   طريق  بنكيبفن  تجزئة 

152)9 فلقصر فلكبيب فملغرب. 

و عين:

جابة  فلسالم   عبد  فلسيد)0) 

حي  فلعرفئش  طريق  عنوفنه)ف)  و 

 9(152  20 رقم   25 زنقة  فلبساتين 

 (0( كلصفي  فملغرب  فلكبيب  فلقصر 

للشركة.

فلحدو   فإلقتضاء  وعند   

فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 

: )ج1 تجزئة بنكيبفن طريق فلعرفئش 

فلقصر فلكبيب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 1( بتاريخ  فالبتدفئية بالقصر فلكبيب  

 نا ر ))2) تحت رقم ج1.

19I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

COMPTOIR PROMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°2ج

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC

COMPTOIR PROMO شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )ج1 

تجزئة بنكيبفن طريق فلعرفئش  - 

152)9 فلقصر فلكبيب فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1857

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تقرر حل  12  جنرب  فملؤرخ في 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ    COMPTOIR PROMO

وعنوفن  522.222  رهم  رأسلالها 

مقرها فإلجتلاعي )ج1 تجزئة بنكيبفن 

فلقصر   9(152  - فلعرفئش   طريق 

فلكبيب فملغرب نتيجة ل : عدم فلتوفر 

على فلعلل.

)ج1  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

 - فلعرفئش   طريق  بنكيبفن  تجزئة 

152)9 فلقصر فلكبيب فملغرب. 

و عين:

جابة  فلسالم   عبد  فلسيد)0) 

حي  فلعرفئش  طريق  عنوفنه)ف)  و 

 9(152  20 رقم   25 زنقة  فلبساتين 

 (0( كلصفي  فملغرب  فلكبيب  فلقصر 

للشركة.

فلحدو   فإلقتضاء  وعند   

فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 

: )ج1 تجزئة بنكيبفن طريق فلعرفئش 

فلقصر فلكبيب.
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ  فالبتدفئية بالقصر فلكبيب  

 نا ر ))2) تحت رقم 10.

(2I

MH CONSEIL

ATS CRANE S
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MH CONSEIL
 LOT VIADICCI RES RANIA IMM
 F 1ER ETG AIN HARROUDA،
28630، mohammedia MAROC

ATS CRANE S  شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 
فيا ي�سي فقامة رفنيا علار0 ف 
فلطابق 1 رقم ) عين حرو 0 

محلد ة  - 2ج26)  فملحلد ة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(9619
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 ))  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ATS  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. CRANE S
نقل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبضائع.
تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فيا ي�سي فقامة رفنيا علار0 ف فلطابق 
 - محلد ة   حرو 0  عين   ( رقم   1

2ج26)  فملحلد ة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

222.222.)  رهم، مقسم كالتالي:

فملقدم    ف ت  فلفتاح  عبد  فلسيد 
122  رهم  حصة بقيلة   (2.222   :

للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فملقدم    ف ت  فلفتاح  عبد  فلسيد 
ج  رج م  تجزئة مانسلان  عنوفنه)ف) 
فملحلد ة  2ج26)  فملحلد ة   1 شقة 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فملقدم   ف ت  فلفتاح  عبد  فلسيد 
ج  رج م  تجزئة مانسلان  عنوفنه)ف) 
فملحلد ة  2ج26)  فملحلد ة   1 شقة 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحلد ة  بتاريخ ج1  نا ر 

))2) تحت رقم 52.
(1I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

OMAYMA.GOOD.PNEU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°2ج
 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC
OMAYMA.GOOD.PNEU شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي جج1 
تجزئة بنكيبفن فلطابق فالر�سي - 

152)9 فلقصر فلكبيب فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

05)ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.OMAYMA.GOOD.PNEU
بيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فإلطارفت.
جج1   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 - فالر�سي  فلطابق  بنكيبفن  تجزئة 

152)9 فلقصر فلكبيب فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد0 فلزهر0 فلغرباوي :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد0 فلزهر0 فلغرباوي عنوفنه)ف) 
)ج1   رقم  بنكيبفن  فلعرفئش  طريق 

152)9 فلقصر فلكبيب فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلقاسمي  فلبقالي  ف ريس  فلسيد 
تجزئة  فلعرفئش  طريق  عنوفنه)ف) 
فلوحد0 رقم 68 152)9 فلقصر فلكبيب 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ  فالبتدفئية بالقصر فلكبيب  

 نا ر ))2) تحت رقم )1.

((I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

OMALUMFER DU MAROC
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°2ج
 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC
OMALUMFER DU MAROC

 شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر 
فلزفوية سوق فلثالثاء فلغر ب   

جلاعة موالي بوسلهام  - )2ج10 
موالي بوسلهام  فملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج657.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في 19 فربف ر 1)2) تقرر إنشاء 
فلتسلية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
و   OMALUMFER DU MAROC
58)1تجزئة فملغرب  فلكائن بالعنوفن 
 9(222  - فالر�سي  فلطابق  فلجد د 
فملسيب من طرف  و  فملغرب  فلعرفئش 

فلسيد)0) بوكرفع علر.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعرفئش  بتاريخ 26  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/10.
Iج)

M&H FINANCIAL SERVICES

TRANSYOKA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

M&H FINANCIAL SERVICES
شارع فلدفجلة رقم 25 شقة 20 

سيدي بنور ، 52ج0)، سيدي بنور 
فملغرب

TRANSYOKA شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 62) بلوك 
) بام سيدي بنور - 52ج0) سيدي 

بنور فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج)9.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  )1  جنرب  فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
  TRANSYOKA فلوحيد  فلشريك 
122.222  رهم  رأسلالها  مبلغ 
62) بلوك  وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 
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سيدي  52ج0)   - بام سيدي بنور   (

بنور فملغرب نتيجة ل : لم تعد فمكانية 

ملارسة فالنشطة.

 (62 ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

52ج0)   - بنور  سيدي  بام   ( بلوك 

سيدي بنور فملغرب. 

و عين:

و  فلعامري  فلسيد)0)  وسف   

سيدي  بام   0 بلوك   (89 عنوفنه)ف) 

فملغرب  بنور  سيدي  52ج0)  بنور 

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 

 25 بتاريخ  بنور   بسيدي  فالبتدفئية 

 نا ر ))2) تحت رقم 0288.

(0I

مستأمنة بيت فملشاريع ش.م.م

GUIRI PIECES AUTO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

مستأمنة بيت فملشاريع ش.م.م

9ج فقلة زيرفلبا فلحي فال فري ، 

522ج)، قصبة تا لة فملغرب

GUIRI PIECES AUTO شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 62 
زنقة فالستقالل  - 52جج) قصبة 

تا لة فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

5جج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تقرر حل  9)  جنرب  فملؤرخ في 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ    GUIRI PIECES AUTO
وعنوفن  52.222  رهم  رأسلالها 
زنقة   62 رقم  فإلجتلاعي  مقرها 

تا لة  قصبة  52جج)   - فالستقالل  

فملغرب نتيجة ل : ففالس.

 62 و حد  مقر فلتصفية ب رقم 
قصبة  52جج)   - فالستقالل   زنقة 

تا لة فملغرب. 
و عين:

فلسيد)0) تاغيا  حسن و عنوفنه)ف) 
حي  مكرر   00 رقم  جليلة  تجزئة 
52جج) قصبة تا لة فملغرب  فلوحد0 

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 
ج1  بتاريخ  فالبتدفئية بقصبة تا لة  

 نا ر ))2) تحت رقم 17.
(5I

فلفار�سي فستشارفت

MIRAMONTE CAR
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فلفار�سي فستشارفت
حي مربوك شارع ج رقم ج0 ، 

92222، طنجة فملغرب
MIRAMONTE CAR  شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 18 شارع 

بن صاحب فلصال0 فلربتنس 1 قطعة 
ج)7 - 92222 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1ججج)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 9)  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. MIRAMONTE CAR

كرفء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فلسيارفت بغيب سائق.

18 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
بن صاحب فلصال0 فلربتنس 1 قطعة 

ج)7 - 92222 طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلصلد  عبد  فملرفبط  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   1.222   :

للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلصلد  عبد  فملرفبط  فلسيد 
عنوفنه)ف) فلربفنس 1 زنقة بن فلشهيد  

رقم 1ج 92222 طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلصلد  عبد  فملرفبط  فلسيد 
عنوفنه)ف) فلربفنس 1 زنقة بن فلشهيد  

رقم 1ج 92222 طنجة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
26  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09719).

(6I

ficogedek sarl au

SPIRULINE PARA SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

SPIRULINE PARA SARL شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 
فلسفلي علار0 5)ج محل رقم 5 
رياض فالسلاعيلية فلشطر 1  - 

52222 مكناس فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج5178.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تقرر حل  0)  جنرب  فملؤرخ في 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ    SPIRULINE PARA SARL
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 

فلسفلي  فلطابق  فإلجتلاعي  مقرها 
رياض   5 رقم  محل  5)ج  علار0 

 52222  -   1 فلشطر  فالسلاعيلية 

فنعدفم   : ل  نتيجة  فملغرب  مكناس 

فلنشاط فلتجاري.

و حد  مقر فلتصفية ب فلطابق 

 5 رقم  محل  5)ج  علار0  فلسفلي 
 -   1 فلشطر  فالسلاعيلية  رياض 

52222 مكناس فملغرب. 

و عين:

و  علي  فلشوفري   فلسيد)0) 
شارع   1 كاميليا   1(5 رقم  عنوفنه)ف) 

مكناس   52222 فلسا س  محلد 

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 

ج1  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 18.

(7I

 LES STUDIOS CINATOGRAPHIQUES DU

MAROC

 LES STUDIOS

 CINEMATOGRAPHIQUES

DU MAROC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

 LES STUDIOS

 CINATOGRAPHIQUES DU

MAROC

8) ساحة فألمم فملتحد0 فلطابق ج1 

فلبيضاء ، 2022)، فلبيضاء فملغرب

 LES STUDIOS

 CINEMATOGRAPHIQUES DU

MAROC شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)
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وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 8) ساحة 
فألمم فملتحد0 فلطابق ج1  - 2222) 

فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(07975

فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
25  وليوز  في  فملؤرخ  فإلستثنائي 
ذفت  شركة  حل  تقرر   (2(1
 LES STUDIOS 0 فملسؤولية فملحدو
 CINEMATOGRAPHIQUES DU
 822.222 مبلغ رأسلالها    MAROC
 (8 فإلجتلاعي   رهم وعنوفن مقرها 
 - ج1   فلطابق  ساحة فألمم فملتحد0 
 : نتيجة ل  فملغرب  فلبيضاء   (2222

غياب نشاط.
و حد  مقر فلتصفية ب 8) ساحة 
 - فلبيضاء  ج1  فألمم فملتحد0 فلطابق 

2222) فلبيضاء فملغرب. 
و عين:

بر وكو  سيبج    فلسيد)0) 
و عنوفنه)ف) 0 ملر فللوز فيال  اسلينة 
أنفا 2222) فلبيضاء 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 
 (8 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

شتنرب 1)2) تحت رقم 790008.
(8I

(T.C.E CONSULTING( ط.س.ؤ كنسولتينك

)METAMAX)  ميطاماكس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 T.C.E( ط.س.ؤ كنسولتينك
(CONSULTING

حي تجزئة فلدفو  ة  قطعة رقم 1)1 
، 92222، طنجة فملغرب

)METAMAX)  ميطاماكس شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  تجزئة 
فلسعد ة قطعة 01 زنقة 87 رقم 5 - 

92222  طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

515ج)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  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 

)METAMAX)  ميطاماكس.

فستيبف    : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وفملعدفت  فملوف   جليع  وتصد ر 

وفمللحقات  وفللوفزم  وفملنتجات 

فلصناعية وفملعدنية..

تجزئة    : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلسعد ة قطعة 01 زنقة 87 رقم 5 - 

92222  طنجة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : فجويليل  محلد  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : فجويليل  أ وب   فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد محلد فجويليل عنوفنه)ف) 
 87 زنقة   01 تجزئة فلسعد ة قطعة 

رقم 5 92222  طنجة فملغرب.

فجويليل عنوفنه)ف)  فلسيد أ وب  
 87 زنقة   01 تجزئة فلسعد ة قطعة 

رقم 5 92222  طنجة فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلد فجويليل عنوفنه)ف) 
 87 زنقة   01 تجزئة فلسعد ة قطعة 

رقم 5 92222  طنجة فملغرب

فجويليل عنوفنه)ف)  فلسيد أ وب  
 87 زنقة   01 تجزئة فلسعد ة قطعة 

رقم 5 92222  طنجة فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09957).

(9I

مستأمنة بيت فملشاريع ش.م.م

KASR AL AHLAM SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

مستأمنة بيت فملشاريع ش.م.م

9ج فقلة زيرفلبا فلحي فال فري ، 

522ج)، قصبة تا لة فملغرب

KASR AL AHLAM SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : حي طريق 

فاس حي طريق فاس 52جج) قصبة 

تا لة فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.1689

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تقرر حل  9)  جنرب  فملؤرخ في 

شركة   KASR AL AHLAM SARL

مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 

فاس  طريق  حي  فإلجتلاعي  مقرها 

52جج) قصبة تا لة  حي طريق فاس 

فملغرب نتيجة الفالس.

و عين:

فلسيد)0) تاغيا  حسن و عنوفنه)ف) 

مكرر تجزئة جليلة حي فلوحد0   00

52جج) قصبة تا لة فملغرب كلصفي 

)0) للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 

بتاريخ 9)  جنرب 1)2) وفي حي طريق 

52جج) قصبة  فاس حي طريق فاس 

تا لة فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  بتاريخ  فالبتدفئية بقصبة تا لة  

 نا ر ))2) تحت رقم 18.

2Iج

STE CISS SARL

 STE MOYEN ATLAS

TRAVAUX
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

STE CISS SARL

مكتب 7 زنقة رقم 99ج فلطابق 

فلتاني تجزئة جنة فلزيتون 1 بن 

سو 0 فاس مكاتب فبرفهيم مبعوت، 

2222ج، فاس فملغرب

 STE MOYEN ATLAS TRAVAUX

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 129 

ب تجزئة سالم طريق صفرو فلطابق 

) شقة رقم 6 فاس - 2222ج فاس 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

101ج5.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم   (2(1 2ج  جنرب  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

أي  «1.400.000,00  رهم» 

إلى  «100.000,00  رهم»  من 

طريق  عن  «1.500.000,00  رهم» 

فلشركة  مع   ون  مقاصة  إجرفء    :

فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 182.

1Iج

Trefle Conseil

MN›S RESTOS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

Trefle Conseil

 Angle Bd. Zerktouni et Rue

 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc

MN›S RESTOS  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
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وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 59 شارع 
فلزرقطوني فلطابق 6 فلرقم 18  - 

62ج2) فلدفرفلبيضاء فملغرب.
تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج020)5.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تم تعيين  7)  جنرب  فملؤرخ في 
مسيب جد د للشركة فلسيد)0) فلزوبع  

مهدي  كلسيب وحيد
تبعا إلقالة مسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 0)8280.
I)ج

Trefle Conseil

PLANET PIZZA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
PLANET PIZZA شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 669  
شارع فلقدس عين فلشق  - )262) 

فلدفرفلبيضاء  فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
01205ج.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت   (2(1 ج2  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
 MULTI  (0( فلسيد  تفويت 
 FOOD   GROUP SA 39.998
 02.222 حصة فجتلاعية من أصل 
 MFG VIVO (0( حصة لفائد0  فلسيد
HOLDING بتاريخ ج2  جنرب 1)2).

 MULTI FOOD (0( تفويت فلسيد
GROUP SA 1 حصة فجتلاعية من 
فلسيد  02.222 حصة لفائد0   أصل 
 VIVO ENERGY MAROC SA  (0(

بتاريخ ج2  جنرب 1)2).

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

بتاريخ فلبيضاء   بالدفر   فلتجارية 

 10  نا ر ))2) تحت رقم ج82801.

Iجج

PROXY FINANCE

JOBOP MAROC
إعالن متعد  فلقرفرفت

PROXY FINANCE

زفوية شارع  يعقوب فملنصور و شارع 

عالل فلفا�سي ، علار0 رقم  0) 

)فضاء فلصفو0) ، فلطابق فلثالث ، 

مكتب رقم ج) ، 02222، مرفكش 

فملغرب

JOBOP MAROC «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: تجزئة 

جوف  علار0 129 شقة ج0 فلطابق 

فلثالث شارع عبد فلكريم فلخطابي 

مرفكش - - مرفكش فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.112755

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

تم فتخاذ   (2(1 2) شتنرب  فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

وكالة   : فألنشطة  على  فلتشطيب 

في  وفالستبفتيجية  فلخرب0  توظيف 

فملوفر  فلبشرية - جدمات فالستشارفت 

فلبشرية  فملوفر   مجال  في  وفلتدقيق 

فلوساطة في فرز   : وإضافة فلنشاط 

فلكفاءفت و فلتوظيف 

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

تجزئة   : فلعنوفن  من  فملقر  تحويل 

فلطابق  ج0  شقة   129 علار0  جوف  

فلخطابي  فلكريم  عبد  شارع  فلثالث 

فلصناعي  :فلحي  فلعنوفن  إلى  مرفكش 

 (28: سيدي غانم طريق أسفي رقم 

فلطابق فلثاني فملكتب 7 مرفكش

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

على  فلذي  نص   :( رقم  بند 
بالقرفر  فملذكور  فلتعد ل  بعد  ما لي: 
فلنشاط  تزفول  فلشركة  أصبحت   1
فلوساطة في فرز فلكفاءفت و  فلتالي: 

فلتوظيف  
بند رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
بعد فلتعد ل فملذكور بالقرفر ) أصبح 
فملقر فلجد د للشركة :فلحي فلصناعي 
 (28: سيدي غانم طريق أسفي رقم 

فلطابق فلثاني فملكتب 7 مرفكش 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم )01.

0Iج

PROXY FINANCE

COPALIM
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

PROXY FINANCE
زفوية شارع  يعقوب فملنصور و شارع 

عالل فلفا�سي ، علار0 رقم  0) 
)فضاء فلصفو0) ، فلطابق فلثالث ، 
مكتب رقم ج) ، 02222، مرفكش 

فملغرب
COPALIM  شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فملحل 

فلسفلي رقم 65 ف زيكي ج مرفكش - 
02222 مرفكش فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج7529.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 2) شتنرب 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
ج  ف زيكي   65 رقم  فلسفلي  «فملحل 
مرفكش - 02222 مرفكش فملغرب» إلى 
«فلنزهة 667 فقليم فلحوز ف ت أورير 

مرفكش - 02222 مرفكش  فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج)0.

5Iج

PROXY FINANCE

SOUTH FOODS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

PROXY FINANCE
زفوية شارع  يعقوب فملنصور و شارع 

عالل فلفا�سي ، علار0 رقم  0) 
)فضاء فلصفو0) ، فلطابق فلثالث ، 
مكتب رقم ج) ، 02222، مرفكش 

فملغرب
SOUTH FOODS شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 082 

تجزئة فملسار طريق أسفي مرفكش - 
02222 فملغرب مرفكش.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.119629
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( 15  نا ر  فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
  SOUTH FOODS فلوحيد  فلشريك 
1.222.222  رهم  رأسلالها  مبلغ 
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 082 تجزئة 
فملسار طريق أسفي مرفكش - 02222 
فملغرب مرفكش نتيجة ل : فلشركة لم 

تزفول أي نشاط منذ إنشائها.
 082 ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
 - تجزئة فملسار طريق أسفي مرفكش 

02222 مرفكش فملغرب. 
و عين:

و  مالك  أ ت  حكيم    فلسيد)0) 
فلزرقطوني  تجزئة    (0 عنوفنه)ف) 
مرفكش   02222 مرفكش  ملحاميد 

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 
ج1  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 71ج.

6Iج
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مكتب محاسبة

MESKI RENT CAR
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب جد د للشركة

مكتب محاسبة
علار0 01 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 22) فلرشيد ة ، 220)5، 

فلرشيد ة فملغرب
MESKI RENT CAR  شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

موالي فسلاعيل حي فلرياض رقم 60 
فرفو  - 22))5 فرفو  فملغرب.
تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.117(7

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تم تعيين  10  جنرب  فملؤرخ في 
فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

فلشهيدي ألمين  كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة  بتاريخ 10  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/)ج.
7Iج

AMJ MANAGEMENT

NATIK MAROC Sarl AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

AMJ MANAGEMENT
زنقة  فالر ن  فقامة  امنة   ) فلطابق 

فالول رقم 2ج   طنجة ، 92222، 
طنجة فملغرب

NATIK MAROC Sarl AU  شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : تجزئة 

فلغرفة زنقة فلغزوفني بن قاسم رقم 
17 طنجة  - 92222 طنجة فملغرب .

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.61297

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

1)2) تقرر حل  1)  جنرب  فملؤرخ في 

شركة    NATIK MAROC Sarl AU

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

 122.222 رأسلالها  مبلغ  فلوحيد 

فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن   رهم 

بن  فلغزوفني  زنقة  فلغرفة  تجزئة 

 92222  - طنجة    17 رقم  قاسم 

طنجة فملغرب  نتيجة لبدون نشاط .

و عين:

فلسيد)0) فلعرفى  جالد و عنوفنه)ف) 

 12 مجلع فبرفهيم فلخليل ب علار0 

طنجة فملغرب   92222 )2رقم  طابق 

كلصفي )0) للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 

تجزئة  وفي   (2(1 1)  جنرب  بتاريخ 

فلغرفة زنقة فلغزوفني بن قاسم رقم 

17 طنجة - 92222 طنجة فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09819).

8Iج

شركة مستأمنة فلحنصالي ش.ذ.م.م. ذفت فلشريك 

فلوحيد

HAROUNMAN

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

شركة مستأمنة فلحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذفت فلشريك فلوحيد

2) شارع فملتنبي فلطابق فالول بني 

مالل 2) شارع فملتنبي فلطتبق فالول 

بني مالل، 222ج)، بني مالل فملغرب

HAROUNMAN شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي جنان 

فلطاهر تجزئة فملحلد ة ) رقم ج 

مرآب. بني مالل - 222ج) بني مالل 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1((97

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 2)  جنرب 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.HAROUNMAN

: مقاول في  غرض فلشركة بإ جاز 

فلعقار.

عنوفن فملقر فالجتلاعي : حي جنان 
ج  رقم   ( فملحلد ة  تجزئة  فلطاهر 

بني مالل  222ج)   - بني مالل  مرآب. 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلدحلوني  فلعزيز  عبد  فلسيد 

122  رهم  بقيلة  حصة   1.222   :

للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلدحلوني  فلعزيز  عبد  فلسيد 

تجزئة  فلطاهر  جنان  حي  عنوفنه)ف) 
فملحلد ة ) رقم ج . بني مالل 222ج) 

بني مالل فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلدحلوني  فلعزيز  عبد  فلسيد 

تجزئة  فلطاهر  جنان  حي  عنوفنه)ف) 
فملحلد ة ) رقم ج . بني مالل 222ج) 

بني مالل فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية ببني مالل  بتاريخ ج1  نا ر 

))2) تحت رقم 18.

9Iج

BRIGHT UP CONSULTING

BRIGHT UP CONSULTING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

BRIGHT UP CONSULTING

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 852 حي 

فلنهضة ) - 222)1 تلار0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج076ج1

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 ماي   19

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية  

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فالقتضاء 

.BRIGHT UP CONSULTING

غرض فلشركة بإ جاز : شركة من 

أجل فالستشار0 و رفسات فلجدوى.

حي   852  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 

فلنهضة ) - 222)1 تلار0 فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة: 

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد0 فاطلة كازوز : 522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

 522  : حروش  جد جة  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنها    كازوز  فاطلة  فلسيد0 
فلشرفر 0  زنقة   7 بوعرفة  فقامة 

 (0202 لوبيال  16  رب  فلشقة 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

عنوفنها  جد جة  فلسيد0 حروش 

تلار0   1(222     ( حي فلنهضة   852

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 

وموفطن مسيبي فلشركة:
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جد جة  حروش  فلسيد0 

 1(222  ( فلنهضة  حي  عنوفنها852 

تلار0 فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب   (0 بتاريخ  بتلار0  فالبتدفئية 

 (2(1

02I

FIDUCIACOM

RESIN FLOOR COMPANY

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

 Cabinet: FIDUCIACOM SARL

AU

55ج شارع محلد فلخامس فضاء 

يسرى فلطابق ج شقة رقم 00 فلدفر 

فلبيضاء

RESIN FLOOR COMPANY

SARL

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

122.222  رهم  فلرأسلال:  ذفت 

فلحرية  شارع   12 فالجتلاعي:  مقرها 

فلطابق ج شقة رقم 5 فلدفرفلبيضاء

فلعام  فلجلع  مدفولة  بعد 

قرر  نونرب1)2)   (( فالستثنائي ليوم 

تفكيك فملسبق للشركة ووضعها على

. فلتصفية   

كلأمور  فلعام  فلجلع  عين 

بللعج  صابر  فلسيد  للتصفية 

كلصفي للشركة مع تلتيعه بجليع 

فلصالحيات قصد

وتحقيق  فلتصفية  عللية  إنهاء   .

فملوفر  وفألصول فملوجو 0    

شارع   12 في  فلتصفية  حد  مقر 

 5 رقم  شقة  ج  فلطابق  فلحرية 

فلدفرفلبيضاء

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

2)  جنرب  بتاريخ  بالدفرفلبيضاء 

1)2) تحت رقم . ج)8252     

01I

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

MAKOUMI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 0-21)77 

صندوق فلرب د رقم 106، 222ج7، 

فلدفجلة فملغرب

MAKOUMI شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 5ج حي 

فلحسني  - 222ج7 فلدفجلة فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج2)17.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم   (2(1 1ج  جنرب  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«9.222)0  رهم» أي من «122.222 

عن  «9.222)5  رهم»  إلى   رهم» 

أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ  فالبتدفئية بوف ي فلدهب  

 نا ر ))2) تحت رقم )ج.

0(I

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

MAKOUMI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة 

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 0-21)77 

صندوق فلرب د رقم 106، 222ج7، 

فلدفجلة فملغرب

MAKOUMI شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالجتلاعي رقم 5ج حي 

فلحسني - 222ج7 فلدفجلة فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج2)17.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 1ج  جنرب  في  فملؤرخ 
نشاط  إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي :
تاجر  بالجللة,  فألسلاك  تجار0 
وفلتصد ر.  باالستيبف   أسلاك  قوم 
فملأكوالت  منتجات  جليع  تسويق 
ومعالجتها  وتجليدها  فلبحرية 
وتصد رها وتشغيل مصانع فلتجهيز 

وفلحفاظ على فملنتجات فلسلكية.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
 10 بتاريخ  فالبتدفئية بوف ي فلدهب  

 نا ر ))2) تحت رقم )ج.

Iج0

ZAHRAT OUED IFRANE 1

ZAHRAT OUED IFRANE 1
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ZAHRAT OUED IFRANE 1
 Oued ifrane ، 51100، Oued

ifrane MAROC
  ZAHRAT OUED IFRANE 1
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مركز 

وف  إفرفن وف  إفرفن - 122ج5 أزرو 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   (0
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. ZAHRAT OUED IFRANE 1
مؤسسة   : غرض فلشركة بإ جاز 

لتعليم فلسياقة.
مركز   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
أزرو  122ج5   - وف  إفرفن وف  إفرفن 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

0ج    : أغدجا   مصطفى  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

جج    : فلرفوي  فسلاعيل  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

جج حصة    : فلسيد0 يسرى أكناو 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد مصطفى أغدجا  عنوفنه)ف) 

أزرو  122ج5  أغبال  عين  تجزأ0   88

فملغرب.

فلسيد فسلاعيل فلرفوي عنوفنه)ف) 

6) زنقة الفنتين حي فملحلدي 122ج5 

أزرو فملغرب.

عنوفنه)ف)  أكناو  يسرى  فلسيد0 

19 زنقة ج حي مسعو 0 122ج5 أزرو 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد مصطفى أغدجا  عنوفنه)ف) 

أزرو  122ج5  أغبال  عين  تجزأ0   88

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

25  نا ر  بتاريخ  بازرو   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم )1.

00I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«QUEMADO POOL»
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، فلجد د0 فملغرب

 «QUEMADO POOL»

شركة ذفت مسؤلية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 12، زنقة 

فلحرية، فلطابق فلثالث، فلشقة 5، - 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج805)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.«QUEMADO POOL»

غرض فلشركة بإ جاز : - مقشد0. 

- مطعم. - قاعة فأللعاب..
عنوفن فملقر فالجتلاعي : 12، زنقة 

 - ،5 فلحرية، فلطابق فلثالث، فلشقة 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بوفار�سي  فمين  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  بوفار�سي  فمين  فلسيد 

9)، منطقة )/7، حي فملنار، 0222) 

فلجد د0 فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  بوفار�سي  فمين  فلسيد 

9)، منطقة )/7، حي فملنار، 0222) 

فلجد د0 فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 2)ج828.

05I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«2I LOGISTICS & SERVICES»
إعالن متعد  فلقرفرفت

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، فلجد د0 فملغرب
 «2I LOGISTICS & SERVICES»
«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 12، زنقة 
فلحرية، فلطابق فلثالث، فلشقة 5، 
فلدفر فلبيضاء 2222) فلدفرفلبيضاء 

فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
جج0829.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 2ج  جنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
فلخدمات   - تغبرب نشاط فلشركة إلى: 
فالستيبف    - فلتجار0.  فللوجستيكية. 
 - مختلفة.  أشغال   - وفلتصد ر. 

تحويل فملوف  فلبالستيكية.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
فلخدمات   حد  نشاط فلشركة في:- 
فالستيبف    - فلتجار0.  فللوجستيكية. 
 - مختلفة.  أشغال   - وفلتصد ر. 
تحويل فملوف  فلبالستيكية. كلا  لكن 
فلوحيد  فلشريك  من  بإقتبفح  تغييبه 

للشركة.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 1)ج828.
06I

HB COMMERCE

HB COMMERCE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

HB COMMERCE
6)، محج مرس فلسلطان فلطابق 

1 فلشقة رقم ج ، 72ج2)، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

HB COMMERCE شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 6)، محج 

مرس فلسلطان فلطابق 1 فلشقة 

رقم ج  - 72ج2) فلدفرفلبيضاء 

فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

711)ج0.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر حل   (2(1 نونرب  2ج  فملؤرخ في 

ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 

  HB COMMERCE فلشريك فلوحيد 

122.222  رهم  رأسلالها  مبلغ 

محج   ،(6 وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 

مرس فلسلطان فلطابق 1 فلشقة رقم 

فملغرب  فلدفرفلبيضاء  72ج2)   - ج  

وففاق  رؤية  وجو   عدم   : ل  نتيجة 

وعدم  فلشركة  ملستقبل  وفضحين 

فنجاز أي نشاط مند تأسيسها.

و حد  مقر فلتصفية ب 6)، محج 

مرس فلسلطان فلطابق 1 فلشقة رقم 

ج - 72ج2) فلدفر فلبيضاء فملغرب. 

و عين:

فلسيد)0) هشام  بونو  و عنوفنه)ف) 

6 ق فلبيضاء   10 رقم  1 زنقة  جليلة 

فملغرب  فلبيضاء  فلدفر  02ج2)  

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 

ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 88)828.

07I

CCE SERVICES

MAROC FEED
إعالن متعد  فلقرفرفت

CCE SERVICES

حي فلقدس رقم 18 شارع جد0 ، 

2)88)، فملحلد ة فملغرب

MAROC FEED  «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: شارع 

محلد فلسا س فقامة فالركيدي 
علار0 س شقة رقم ) فلطابق فالول  

- - فملحلد ة فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

9ج21)1.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في )) شتنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

ميدفن   ( تحويل فملقر فالجتلاعي من 

فبوبكر فلصد ق  فلشقة رقم 6 فكدفل 

فلسا س  محلد  شارع  فلى  فلرباط 

فقامة فالركيدي علار0 س شقة رقم 

) فلطابق فالول  فملحلد ة   

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

فستقالة فلسيد0 فبتسام فرساوي من 

فلسيد  وتعيين  فلشركة  تسييب  مهلة 

محلد فرساوي في مهلة مسيب وحيد 

للشركة 

على  فلذي  نص   : ج  رقم  قرفر 

فملوففقة على فلهبة للحصص  ما لي: 

فبتسام  فلسيد0  بين  فالجتلاعية 
فرساوي   محلد  فلسيد  و  فرساوي 

فلهبة  و  فجتلاعية   حصة   672 ب 

فلسيد0  بين  فالجتلاعية  للحصص 

جليل  وفلسيد  فرساوي  فبتسام 

فرساوي ب 2جج حصة فجتلاعية 

على  فلذي  نص   :0 رقم  قرفر 

ما لي: تغييب فلشكل فلقانوني للشركة 

محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة  من 

محدو 0  شركة  فلى  وفحد  بشريك 

فملسؤولية

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
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بند رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
محدو 0  شركة  فلقانوني:  فلشكل 

فملسؤولية  
على  فلذي  نص   :0 رقم  بند 
ما لي: فملقر فالجتلاعي :  شارع محلد 
فلسا س فقامة فالركيدي علار0 س 
شقة رقم ) فلطابق فالول  فملحلد ة   
بند رقم 7: فلذي  نص على ما لي: 
رفسلال فالجتلاعي : رفسلال فلشركة 
فلتالي  مقسم على فلشكل   122.222
.....672 حصة  محلد فرساوي    1-  :
2جج  -2 جليل فرساوي   فجتلاعية   

حصة فجتلاعية  
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
أكتوبر   10 بتاريخ  فلتجارية بالرباط  

1)2) تحت رقم 20ج118.
08I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

VECTEUR FOOD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
فلكريم فلخطابي،علار0 مركز أعلال 
جليز،  فلطابق فلثالث، مكتب رقم 

1) ، 02222، مرفكش فملغرب
VECTEUR FOOD شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : زنقة 

قدماء فملرفكشيين، إقامة شهرزف ، 
فلطابق فلسفلي  محل رقم ج0 ، جليز 

02222 مرفكش فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
6067ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 شتنرب  2ج  في  فملؤرخ 
شركة ذفت   VECTEUR FOOD حل 
رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها  وعنوفن  752.222  رهم 
فملرفكشيين،  قدماء  زنقة  فإلجتلاعي 
فلسفلي   فلطابق  شهرزف ،  إقامة 
محل رقم ج0 ، جليز 02222 مرفكش 

فملغرب نتيجة ل

من  أرباع  ثالثة  من  أكثب  جسار0 
رأسلال فلشركة.

و عين:

و  فلرب عي  عا ل    فلسيد)0) 

 0 رقم  ڤيال  فرح،  تجزئة  عنوفنه)ف) 

مرفكش   02222 فلشلالي  ،فلنخيل 

فملغرب كلصفي )0) للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 

زنقة  وفي   (2(1 نونرب  2ج  بتاريخ 

شهرزف ،  إقامة  فملرفكشيين،  قدماء 

فلطابق فلسفلي  محل رقم ج0، جليز 

02222 مرفكش فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

27  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1559ج1.

09I

VERSIONCONSULTING

 SOCIETE ADDICH
TRAVAUX SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

VERSIONCONSULTING

إقامة فإلحسان علار0 ج شقة 0 

 RES AL IHSSANمربوكة مرفكش

 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE ADDICH TRAVAUX

SARL  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 

فلوحد0 أزيالل  - 222)) أزيالل  

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(222/129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (222 10  وليوز 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

 SOCIETE ADDICH TRAVAUX

. SARL

فشغال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبناء 

بيع موف  فلبناء .

تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

أزيالل    ((222  - أزيالل   فلوحد0 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

12.222.222  رهم، مقسم كالتالي:

 ADDICH SAID  :  200 فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

  MOUSSAID LAHCEN  : فلسيد

022 حصة بقيلة 122  رهم للحصة 

 ADDICH LAHCEN  :  200 فلسيد.

للحصة.  122  رهم  بقيلة  حصة 

 ABID LAHCEN  :  200 .فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

  MOUSSAID LAHCEN فلسيد 

ورزفزفت    0522 ورزفزفت   عنوفنه)ف) 

فملغرب.

  ADDICH LAHCEN فلسيد 

تنغيب     05822 تنغيب   عنوفنه)ف) 

فملغرب.

فلسيد ADDICH SAID عنوفنه)ف) 

تنغيب  05822  تنغيب  فملغرب.

فلسيد ABID LAHCEN  عنوفنه)ف) 

تنغيب  05822  تنغيب  فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد ADDICH SAID  عنوفنه)ف) 

تنغيب  05822  تنغيب  فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  وليوز  بتاريخ  فالبتدفئية بازيالل  

222) تحت رقم 222)/7)1.

52I

CONCILIUM EXPERTISE

CULTIVORA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�سى فبن نصيب، فلطابق 

فلخامس، شقة رقم  ،18 غوتيي 

فلدفر فلبيضاء ، 2262)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

CULTIVORA شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة فبو 
زف د فلدف و�سي، رقم ، 9 فملعاريف - 

2جج2) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.CULTIVORA

تنظيم   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فملناسبات فلعامة - فلحجز فلفني.
زنقة فبو   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
 - فملعاريف   9  ، رقم  زف د فلدف و�سي، 

2جج2) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد0 فلجعا دي مرجانة أسلاء 

122  رهم  بقيلة  حصة   1.222   :

للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
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فلسيد0 فلجعا دي مرجانة أسلاء 

ليكسينغتون  شارع   52 عنوفنه)ف) 

فلوال ات  نيويورك   #18G 12212

فملتحد0 فألمريكية.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 فلجعا دي مرجانة أسلاء 

ليكسينغتون  شارع   52 عنوفنه)ف) 

فلوال ات  نيويورك   #18G 12212

فملتحد0 فألمريكية

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 1511.

51I

مكتب فلدرفسات و فملحاسبة كومار

ZINSTELEC

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

ZINSTELEC» » شركة

مقرها فالجتلاعي: 151 زنقة أسامة 

بن زيد فلطابق فلتاني شارع روماندي 

معاريف فلدفر فلبيضاء 

فلعام  فلجلع  محضر  بلقت�سى   -

فالستثنائي فملؤرخ في 27  جنرب 1)2) 

لشركة   فالجتلاعي  فملقر  تحويل  تم 

ZINSTELEC  شركة ذفت فملسؤولية 

زنقة أسامة بن   151 من  فملحدو 0  

روماندي  شارع  فلثاني  فلطابق  زيد 

شارع  جج  فلى  معاريف فلدفر فلبيضاء 

فلعلويين جريبكة

فلزيتوني  محند  فلسيد  تعيين   -

 I رقم  فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

12ج10  مسيب فلشركة كلسؤول على 

جليع فجرفءفت تحويل مقر فلشركة

رقم فلقيد في فلسجل فلتجاري   -

بخريبكة: 9ج70.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   -

26  نا ر  فالبتدفئية بخريبكة بتاريخ 

))2) تحت رقم ))2)/25

5(I

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

RIO DE ORO MINERAL
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 0-21)77 
صندوق فلرب د رقم 106، 222ج7، 

فلدفجلة فملغرب
RIO DE ORO MINERAL شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع عبد 
فلخالق طوريس رقم 181 - 222ج7 

فلدفجلة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

19825
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 أكتوبر   (9
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 RIO  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.DE ORO MINERAL
فلبحث   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
وفلتنقيب  فلدرفسات  وفلتعد ن, 

ومعالجة فلتعد ن بكافة أشكاله.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : شارع عبد 
222ج7   -  181 فلخالق طوريس رقم 

فلدفجلة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فعلار  فلسالم  فبرفهيم  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   1.222   :

للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فعلار  فلسالم  فبرفهيم  فلسيد 

حي فلفطيحات علار0 رقم  عنوفنه)ف) 

21  222ج7 فلدفجلة فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فعلار  فلسالم  فبرفهيم  فلسيد 

حي فلفطيحات علار0 رقم  عنوفنه)ف) 

21 222ج7 فلدفجلة فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاريخ  فالبتدفئية بوف ي فلدهب  

نونرب 1)2) تحت رقم 1806.

Iج5

CWA MOROCCO

MQM

إعالن متعد  فلقرفرفت

CWA MOROCCO

17، زنقة فلبحتوري حي كوتيي، 

2262)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

MQM «شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: ملنطقة 

فلحر0  للصا رفت، تجززئة ج0 أ / 

نور فمي - - طنجة فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

11ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في ج) شتنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

فإلحاطة عللا باستقالة فلسيد  ورغن 

بالشركة  كلسيب  مهامه  من  الكلان 

فعتباًرف من ج) سبتلرب1)2)

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

تعيين فلسيد توماس جوزيف ريفيالر 

 ، بأمبيلي   1969/21/12 من موفليد 

 ،02 وفلقاطن ب:  فرن�سي فلجنسية، 

فيتبفز-   ،70122 تشيلين  ي إرفبلز، 

بالشركة  كلسيب   ، فرنسا   - ماوتو 

وملد0 غيب محد 0

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم 2: فلذي  نص على ما لي: 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09857) .

50I

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 LES RESIDENCES DE LA
PLAGE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 0-21)77 
صندوق فلرب د رقم 106، 222ج7، 

فلدفجلة فملغرب
 LES RESIDENCES DE LA PLAGE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فيال 

رقم 8) منطقة فالقامة - 222ج7 
فلدفجلة فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.16191

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 نونرب   20 في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
تفويت فلسيد )0) عبد هللا فلدرهم 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   752
 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.222
 حلان حامد بتاريخ 20 نونرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
 (( بتاريخ  فالبتدفئية بوف ي فلدهب  

نونرب 1)2) تحت رقم 1850.

55I

CWA MOROCCO

 COMPAGNIE DE GESTION
LOCATIVE DU MAROC

إعالن متعد  فلقرفرفت

CWA MOROCCO
17، زنقة فلبحتوري حي كوتيي، 
2262)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

 COMPAGNIE DE GESTION
 LOCATIVE DU MAROC
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«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 119، 
شارع عبد فملومن، مكتب 18، 
02ج2) - - فلدفر فلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

ج)16.
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 21  جنرب 1)2)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
فإلحاطة عللا باستقالة فلسيد بشيب 
أحلد قا ر محيد ن من مهامه كلسيب 

بالشركة فعتباًرف من 0  ونيو 1)2)
على  فلذي  نص   :( رقم  قرفر 
فملهدي طوف�سي  فلسيد  تعيين  ما لي: 
بالدفر   28/28/198( موفليد  من 
فلبيضاء، مغربي فلجنسية، وفلقاطن 
فلروياني،  أبو فملحاسن  زنقة   11 ب: 
فملغرب،   – فلدفر فلبيضاء  فملعاريف، 
فعتباًرف  بأثر رجعي  بالشركة،  كلسيب 
من 0  ونيو 1)2) وملد0 غيب محد 0.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 
فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم 2: فلذي  نص على ما لي: 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 79ج828.
56I

BCNG

STE: IZYBRICOOL
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب تسلية فلشركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: IZYBRICOOL شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فالجتلاعي 65)، 

شارع فلزرقطوني فلطابق 9 رقم )9  

- 2252) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تغييب تسلية فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

75)ج06

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم   (2(1 )2  جنرب  في  فملؤرخ 

 STE:» من  فلشركة  تسلية  تغييب 

 STE:» إلى   «IZYBRICOOL

.«SOVINY

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828192.

57I

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 LES RESIDENCES DE LA

PLAGE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 0-21)77 

صندوق فلرب د رقم 106، 222ج7، 

فلدفجلة فملغرب

  LES RESIDENCES DE LA PLAGE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فيال 

رقم 8) منطقة فالقامة - 222ج7 

فلدفجلة فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.16191

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم تعيين   (2(1 نونرب   20 فملؤرخ في 

مسيب جد د للشركة فلسيد)0) حامد 

 حلان كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (( بتاريخ  فالبتدفئية بوف ي فلدهب  

نونرب 1)2) تحت رقم 1850.

58I

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 LES RESIDENCES DE LA
PLAGE

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 0-21)77 
صندوق فلرب د رقم 106، 222ج7، 

فلدفجلة فملغرب
 LES RESIDENCES DE LA PLAGE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
و عنوفن مقرها فالجتلاعي فيال 

رقم 8) منطقة فالقامة - 222ج7 
فلدفجلة .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.16191
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم تحويل   (2(1 نونرب   20 فملؤرخ في 
فلشكل فلقانوني للشركة من «شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
«شركة ذفت فملسؤولية  إلى  فلوحيد» 

فملحدو 0».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (( بتاريخ  فالبتدفئية بوف ي فلدهب  

نونرب 1)2) تحت رقم 1850.
59I

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

AQUA PLACE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 0-21)77 
صندوق فلرب د رقم 106، 222ج7، 

فلدفجلة فملغرب
AQUA PLACE شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
 RP 1100 وعنوفن مقرها فإلجتلاعي

PK 07 جلاعة فلعركوب وف ي 
فلدهب - 222ج7 فلدفجلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

19857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   16

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 AQUA : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PLACE

فلفنا ق   : بإ جاز  غرض فلشركة 

وإ فر0  وإنشاء  تشغيل  وفإلقامة, 

فملعسكرفت وفملوتيالت وفلبناغل.

 RP  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

PK 27 1122 جلاعة فلعركوب وف ي 

فلدهب - 222ج7 فلدفجلة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد فلحسن بن �سي  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد فلحسن بن �سي  عنوفنه)ف) 

حي موالي رشيد علار0 بن �سي علار0 

20 222ج7 فلدفجلة فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلحسن بن �سي  عنوفنه)ف) 

حي موالي رشيد علار0 بن �سي علار0 

20 222ج7 فلدفجلة فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (5 بتاريخ  فالبتدفئية بوف ي فلدهب  

نونرب 1)2) تحت رقم 1887.

62I
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فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

TOURILAM
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 0-21)77 
صندوق فلرب د رقم 106، 222ج7، 

فلدفجلة فملغرب
TOURILAM شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلقسم 
) شطر رقم )ج - 222ج7 فلدفجلة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج1987
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   12
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.TOURILAM
فستغالل   : غرض فلشركة بإ جاز 

وتسييب فندق.
حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
222ج7   - )ج  رقم  شطر   ( فلقسم 

فلدفجلة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلعالم  فحلد  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد فحلد فلعالم عنوفنه)ف) حي 
فلقسم ) س رقم )ج 222ج7 فلدفجلة 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 جليلة سرحان عنوفنه)ف) 

فلعلارفت فلحلر زنقة فنتجات رقم 15 

222ج7 فلدفجلة فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (6 بتاريخ  فالبتدفئية بوف ي فلدهب  

نونرب 1)2) تحت رقم ج192.

61I

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

 DAKHLA ATLANTIQUE
AMENAGEMENT

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتلانية فيدفكا، شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

شارع فلعركوب رقم 0-21)77 

صندوق فلرب د رقم 106، 222ج7، 

فلدفجلة فملغرب

 DAKHLA ATLANTIQUE

AMENAGEMENT شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

فلعركوب رقم 21-0)77 - 222ج7 

فلدفجلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(2((9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   (9

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

 DAKHLA ATLANTIQUE  :

.AMENAGEMENT

إنتاج   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
وتصنيع ومعالجة وفستيبف  وتصد ر 
)حجار0  فلبناء  موف   جليع  وتجار0 
 ، وفألرصفة   ، وفأللوفح   ، فلرصف 
وفلطوب فملجوف ، وفلطوب فألحلر ، 

وفلطوب) .
شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
222ج7   -  01-7724 رقم  فلعركوب 

فلدفجلة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فكرم  رقات  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  فكرم  رقات  فلسيد 
كولف فركان روزورت فلشريفية رقم 
مرفكش   02222 تسلطانت   10(

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فكرم  رقات  فلسيد 
كولف فركان روزورت فلشريفية رقم 
مرفكش   02222 تسلطانت   10(

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (1 بتاريخ  فالبتدفئية بوف ي فلدهب  

 جنرب 1)2) تحت رقم 117).
6(I

IA2C

SOFTBYTE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

IA2C
1)1 شارع فلحسن فلتاني فلطابق 

) رقم ف ) ، 222)1، فلدفر فلبيضاء 
فملغرب

SOFTBYTE شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 6) محج 
مرس فلسلطان فلطابق فلتاني رقم ج 

- 2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج561)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب  2ج 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.SOFTBYTE

هندسة   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

شبكات فالتصاالت

فملعلومات  تقنيات  تطوير 
وفلحلول  فلجد د0  وفالتصاالت 

وأمن  فملعلومات  بنظم  فملتعلقة 

فلكلبيوتر

 - فملتعد 0  فلوسائط   - فلرقلنة 

فملهن فلخارجية

فالستشارفت وفلدعم وفلتدريب.

6) محج   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 

مرس فلسلطان فلطابق فلتاني رقم ج - 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : شرفي  وسف  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

 1 فلسيد شرفي  وسف عنوفنه)ف) 
زنقة بروسبيب ميب مي ط ) ش ج) فال 

فلوري 2122) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

 1 فلسيد شرفي  وسف عنوفنه)ف) 
زنقة بروسبيب ميب مي ط ) ش ج) فال 

فلوري 2122) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 02)820.

Iج6

CWA MOROCCO

CPS MAROC
إعالن متعد  فلقرفرفت

CWA MOROCCO

17، زنقة فلبحتوري حي كوتيي، 

2262)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

CPS MAROC «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 7 زنقة 

فلحريري - - طنجة  فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

)1ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 0) شتنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

فإلحاطة عللا باستقالة فلسيد  ورغن 

بالشركة  كلسيب  مهامه  من  الكلان 

فعتباًرف من 0) سبتلرب1)2)

فلذي  نص   :( رقم  قرفر 

فلسيد  تعيين  على ما لي: - 

موفليد  من  ريفيالر  جوزيف  توماس 

فرن�سي   ، بأمبيلي   1969/21/12

فلجنسية، وفلقاطن ب: 02، تشيلين 

ماوتو  فيتبفز-   ،70122 إرفبلز،   ي 

- فرنسا ، كلسيب بالشركة وملد0 غيب 

محد 0.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم 2: فلذي  نص على ما لي: 

2

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09859) .

60I

BOUCHAHMA HICHAM

BOEUF LAMBARAA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تغييب تسلية فلشركة

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA

 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc

boeuf lambaraa شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فالجتلاعي  وفر ف ت 

عي�سى تورفر ف ت فمور فكفاي  - 

02222 مرفكش فملغرب.

تغييب تسلية فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

61ج116

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم   (2(1 أكتوبر   (( في  فملؤرخ 

 boeuf» من  فلشركة  تسلية  تغييب 

. «ji print» إلى «lambaraa

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

15  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 1507.

65I

BOUCHAHMA HICHAM

BOEUF LAMBARAA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب نشاط فلشركة

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA

 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc

boeuf lambaraa شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فالجتلاعي  وفر ف ت 

عي�سى تورفر ف ت فمور فكفاي - 

02222 مرفكش فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

61ج116.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تم تغييب  )) أكتوبر  فملؤرخ في 
نشاط فلشركة من «تسلين فلعجول» 
إلى «فلطباعة و بيع فال وفت فملكتبة و 

فملدرسية».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
15  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 1507.

66I

FLASH ECONOMIE

ING TR
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ING TR شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم ) 
مكرر إقامة صابرين شارع علر بن 
فلخطاب ميا  ن فلسباق  - 2222ج 

فاس فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

68975
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 ماي   (0
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ING  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.TR
 : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فالستشارفت فإل فرية.

فملساعد0
تدريب 

تقد م فلخدمات بشكل عام.
 ( رقم   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
بن  إقامة صابرين شارع علر  مكرر 
2222ج   - فلخطاب ميا  ن فلسباق  

فاس فملغرب .
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : بقلول   محلد  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  بقلول   محلد  فلسيد 
بدر   حي  فلهارو�سي  فلتهامي  زنقة   1(

2222ج فاس فملغرب .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  بقلول   محلد  فلسيد 
بدر   حي  فلهارو�سي  فلتهامي  زنقة   1(

2222ج فاس فملغرب 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
2)  وليوز  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 560ج.
67I

FLASH ECONOMIE

ESPACE ABRAJ MEDIOUNA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ESPACE ABRAJ MEDIOUNA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
  مقرها فإلجتلاعي: 12زنقة فلحرية 
فلطابق ج فلشقة رقم 5 -  فلدفر 

فلبيضاء
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج0)8)5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  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
 ESPACE ABRAJ : تسلية فلشركة

MEDIOUNA
قاعة    : بإ جاز  فلشركة  غرض 

شاي, مقهى, مثلجات
زنقة   12  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
  -  5 رقم  فلشقة  ج  فلطابق  فلحرية 

فلدفر فلبيضاء
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة: 

 رهم، مقسم كالتالي
 1.222  : بيبنجيم  ثورية  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 

وصفات وموفطن فلشركاء
فلسيد0 ثورية بيبنجيم عنوفنها حي 
 108 رقم   0 زناتة  فلقدس مجلوعة 

سيدي فلربنو�سي- فلدفر فلبيضاء
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 

وموفطن مسيبي فلشركة
فلسيد0 ثورية بيبنجيم عنوفنها حي 
 108 رقم   0 زناتة  فلقدس مجلوعة 

سيدي فلربنو�سي- فلدفر فلبيضاء
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827892
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FLASH ECONOMIE

 SUPERETTE ABRAJ
MEDIOUNA

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

SUPERETTE ABRAJ MEDIOUNA
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 12 زنقة 
فلحرية فلطابق ج فلشقة 5 - فلدفر 

فلبيضاء
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8(05

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤولية 

فلوحيد
 SUPERETTE ABRAJ

MEDIOUNA:تسلية فلشركة
تجار0    : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فملنزلية  فملنتجات  فلعامة,  فملنتجات 

,فملوف  فلغذفئية
زنقة   12  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
فلدفر    -  5 فلشقة  ج  فلحرية فلطابق 

فلبيضاء
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة: 

 رهم، مقسم كالتالي
 1.222  : فلسيد0 ثورية بيب نجيم 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء    

وصفات وموفطن فلشركاء
فلسيد0 ثورية بيب نجيم عنوفنها حي 
 108 رقم   0 زناتة  فلقدس مجلوعة 

سيدي فلربنو�سي - فلدفر فلبيضاء
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 

وموفطن مسيبي فلشركة
فلسيد0 ثورية بيب نجيم عنوفنها حي 
 108 رقم   0 زناتة  فلقدس مجلوعة 

سيدي فلربنو�سي - فلدفر فلبيضاء
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827891
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BCNG

STE:MULTI EVENTS COM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE:Multi Events Com شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 65)، 

شارع فلزرقطوني فلطابق 9 رقم )9  

- 2252) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(6887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 ج1  جنرب 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.STE:Multi Events Com

إ فر0   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلسياحة .

 ،(65  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
شارع فلزرقطوني فلطابق 9 رقم )9  - 

2252) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:

  : لحلام�سي  ضياء  فلسيد0 

50.000,00 حصة بقيلة 122  رهم 

للحصة .

  : شهيد  فلرفجي  فلغالي  فلسيد 

50.000,00 حصة بقيلة 122  رهم 

للحصة .

 522  : لحلام�سي  فلسيد0 ضياء 

بقيلة 122  رهم.

 522  : فلسيد فلغالي فلرفجي شهيد 

بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :

لحلام�سي  ضياء  فلسيد0 
عنوفنه)ف) ج1 عين عو 0 ط ) بوركون 

2252) فلدفرفلبيضاء فملغرب.

شهيد  فلرفجي  فلغالي  فلسيد 

 11 20 ش  ط  ج7ج  علار0  عنوفنه)ف) 

 (2252 فلوفزيس  فلجد د0  طريق 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

لحلام�سي  ضياء  فلسيد0 
عنوفنه)ف) ج1 عين عو 0 ط ) بوركون 

2252) فلدفرفلبيضاء فملغرب

شهيد  فلرفجي  فلغالي  فلسيد 

 11 20 ش  ط  ج7ج  علار0  عنوفنه)ف) 

 (2252 فلوفزيس  فلجد د0  طريق 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (0 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم -.

72I

LA COMPTACTIVE SARL AU

GHIMAR FORTECH
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

LA COMPTACTIVE SARL AU

علار0 رقم )5 مكتب 8ـــB فلطابق 

فلثالت شارع موالي رشيد كليز 

مرفكش ، 02222، مرفكش فملغرب

GHIMAR FORTECH شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 55 شارع 

محلد فلخامس علار0 جكارفلطابق 

فلخامس فلشقة رقم جج جليز 

مرفكش مرفكش 02222 مرفكش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:



عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2))الجريدة الرسمية   1802

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.GHIMAR FORTECH

-بيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

معدفت ومستهلكات تثلين فملنتجات 

فلزرفعية

وفملوف   فلعللية  فملعدفت  -بيع 

فالستهالكية لللختربفت

-فلدرفسة وفلتدريب وفالستشار0

-توزيع فملوف  فلكيليائية وكوفشف 

فلبحث

-فالستيبف  و فلتصد ر.

55 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 

جكارفلطابق  علار0  فلخامس  محلد 

فلخامس فلشقة رقم جج جليز مرفكش 

مرفكش 02222 مرفكش فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد0 وفاء شهرب :  1.222 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  شهرب  وفاء  فلسيد0 

 ( 0)ك فلشقة  بساتين كيليز علار0 

مرفكش   02222 مرفكش   0 فلطابق 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  شهرب  وفاء  فلسيد0 

 ( 0)ك فلشقة  بساتين كيليز علار0 

مرفكش   02222 مرفكش   0 فلطابق 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1719ج1.
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TAWAF ABDALLAH

NAPRID
إعالن متعد  فلقرفرفت

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

NAPRID «شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0»

 RUE 12 :وعنوفن مقرها فالجتلاعي
 CRARDA RDC DERB LOUBILA

 BOURGOGNE - 20240
فلدفرفلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.521609
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
1)2) تم فتخاذ  9)  جنرب  فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
تفويت أسهم مابين فلسيد ن وسليح  
عبد فلكريم و فلسيد وسليح سعيد 

من جهة وفلسيد أحلد بوحدو
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

تحيين فلقوفنين فألساسية للشركة
على  فلذي  نص  ج:  رقم  قرفر 
عبد  وسليح   فلسيد  تعيين   ما لي: 
فلكريم وفلسيد أحلد بوحدو مسيب ن 
للشركة ملد0 غيب محد 0 وبتوقيعهلا 

فملشتبك في جليع فلقرفرفت و فلعقو 
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
على  فلذي  نص   :7 رقم  بند 
باملساهلات  قاموف  فلشركاء  ما لي: 
عبد  وسليح   فلسيد  فلتالية 
فلسيد  فلكريم......5222)  رهم  
وسليح سعيد.............5222)  رهم 
فلسيد أحلد بوحدو..............52222 

 رهم
على  فلذي  نص   :8 رقم  بند 
فلشركة  رأسلال  توزيع  ما لي: 
عبد  وسليح   فلسيد  كالتالي 
وسليح  حصة   فلكريم.....52) 
فلسيد  حصة  سعيد.............52) 

أحلد بوحدو..............522حصة.

على  فلذي  نص   :10 رقم  بند 

عبد  وسليح   فلسيد  تعيين   ما لي: 

فلكريم وفلسيد أحلد بوحدو مسيب ن 

للشركة ملد0 غيب محد 0 وبتوقيعهلا 

فملشتبك في جليع فلقرفرفت و فلعقو 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 2)8280.
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فألستاذ جليل بوقفاوي - موثق

 SOCIETE IMMOBILIERE
DAMIA-SARL

إعالن متعد  فلقرفرفت

فألستاذ جليل بوقفاوي - موثق

)5 زنقة محلد فسليحة فلطابق 

1 شقة 1 فلدفر فلبيضاء ، 2292)، 

فلدفر فلبيضاء فملغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE

DAMIA-SARL «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 105 شارع 

فبن سينا - 2222) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.92157

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فتخاذ  تم   (210 ماي  ج1  في  فملؤرخ 

فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

فلسنة  حسابات   على  فملصا قة 

فملالية ج21) و منح فالبرفء لللسيب ن.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

فلشركة:  مسيبي  صالحيات  تجد د 

فلسيد  فلسيد عباس بناني سليبس- 

فلسيد  سليبس-  بناني  مصطفى 

حلز0  فلسيد  و  فلغرفري  محلد 

مع  تنتهي  سنوفت   6 ملد0  فلغرفري، 

فلجلع فلعام فلذي سيبث في حسابات 

فلسنة فملالية 219).

بند رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

بناني  فمال غزالن  فلسيد0  تعيين 

6 سنوفت تنتهي  ملثلة مفوضة ملد0 

في  سيبث  فلذي  فلعام  فلجلع  مع 

حسابات فلسنة فملالية 219).

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 16 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 وليوز 210) تحت رقم 5)8ج55.

Iج7

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

TOP PROPERTIES
إعالن متعد  فلقرفرفت

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc

TOP PROPERTIES «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 0ج شارع 

مكة, تجزئة كلثوم رقم 6) و 7), 

كاليفورنيا عين فلشق - 2152) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

ج9ج05ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 27 ماي 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

حصص:  تفويت   -  1 رقم  قرفر 

تفويت  ما لي:  على  فلذي  نص 

فلسيد0 فاطلة فليلين ل 522 حصة 

 BEN’S شركة  لفائد0  إجتلاعية  

122  رهم  بقيلة   HOLDING

للحصة.

قرفر رقم ) - تغييب فلشكل فلقانوني 

ما لي:  على  فلذي  نص  للشركة: 

من  للشركة  فلقانوني  فلشكل  تغييب 

شركة محدو 0 فملسؤولية إلى شركة 

فلشريك  ذفت  فملسؤولية  محدو 0 

فلوحيد

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 



1803 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

فلذي  نص على   :7 و   6 بند رقم 
في  رأس مال فلشركة محد 0  ما لي: 
حصة   1222 إلي  مقسلة   122.222
إجتلاعية من فئة 122  رهم مقيد0 
جليعها بإسم فلشريك فلوحيد شركة 

BEN’S HOLDING
بند رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
للشركة  فلقانوني  فلشكل  تعد ل 
ذفت  فملسؤولية  محدو 0  شركة  إلى 

فلشريك فلوحيد
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج2  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

غشت 1)2) تحت رقم 788897.
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 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
إعالن متعد  فلقرفرفت

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc
 Middle East Communication
Networks Morocco «شركة  

فملساهلة»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 000، 

زنقة مصطفى فملعاني - 2222)
فلدفر فلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.151857
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 11  جنرب 2)2)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

فلذي  تفويت أسهم:   -  1 قرفر رقم 
أسهم  تفويت  ما لي:  على   نص 
فلشركة من طرف عد  من فملساهلين
إستقالة متصرفين:   -  ( قرفر رقم 
فملصا قة  ما لي:  على  فلذي  نص 
فملتصرفين  من  عد   إستقالة  على 

بالشركة.

فملقر  تحويل   - ج  رقم  قرفر 
فلذي  نص على  فالجتلاعي للشركة: 
ما لي: تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة 
من 000 زنقة مصطفى فملعاني فلدفر 
فلبيضاء إلى )7 زنقة فلنسور، فلطابق 

) فلشقة 0. فلدفر فلبيضاء
مدرفء  إستقالة   -  0 رقم  قرفر 
على  فلذي  نص  مفوضين:  عاميين 
ما لي: إستقالة فلسيد0 نرجس بناني 
و فلسيد حسن فلسالوي من مهامهم 

كلدرفء عاميين مفوضين بالشركة
قرفر رقم 5 - تغييب فلشكل فلقانوني 
للشركة: فلذي  نص على ما لي: تغييب 
فلقانوني للشركة من شركة  فلشكل 
محدو 0  شركة  إلى  فإلسم  مجهولة 

فملسؤولية 
قرفر رقم 6 - تعيين مسيب للشركة: 
فلذي  نص على ما لي:  تعيين فلسيد 

سعيد بناني كريم كلسيب للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
فألسا�سي  فلقانون  تغييب  رقم  بند 
للشركة: فلذي  نص على ما لي: تغييب 
ملطابقته  للشركة  فألسا�سي  فلقانون 
كشركة  فلجد د  فلقانوني  بالشكل 

محدو 0 فملسؤولية
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

مارس 1)2) تحت رقم 62))77.
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 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

MISTER CONFORT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc
MISTER CONFORT شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 355,357  
شارع غاندي - 2222) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.171119
فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
ج1  جنرب  في  فملؤرخ  فإلستثنائي 
فلشركة  رأسلال  رفع  تم   (2(1
«522.222.)  رهم»  قدره  بلبلغ 
إلى  «9.522.222  رهم»  من  أي 
طريق  عن  «222.222.)1  رهم» 
فلشركة  مع   ون  مقاصة  إجرفء    :

فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 826006.

76I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

LEONIS PROPERTIES
إعالن متعد  فلقرفرفت

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc
LEONIS PROPERTIES «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 000 شارع 

مصطفى فملعاني - 2102) فلدفر 
فلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

7)650ج.
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 27 ماي 1)2)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

حصص:  تفويت   -  1 رقم  قرفر 
فلذي  نص على ما لي: تفويت شركة 
حصة   5522 ل   BEN’S HOLDING
 TRUST & لفائد0 شركة إجتلاعية  

ASSET SUD
قرفر رقم ) -  تسييب فلشركة : فلذي 
في  فلثقة  تجد د  ما لي:  على   نص 
فلسيد سعيد بناني كريم ليتم مهامه 

كلسيب للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

فلذي  نص على   :7 و   6 بند رقم 

بين  فلشركة  رأسلال  تقسيم  ما لي: 

 552.222 بالتساوي   فلشركيين 

 رهم لكل من فاطلة فليلين و شركة 

TRUST & ASSET SUD

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 29 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 وليوز 1)2) تحت رقم 27ج786.

77I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

MISTER CONFORT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc

MISTER CONFORT شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )00 زنقة 

مصطفى فملعاني - 2102) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.171119

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

فملؤرخ في 2ج  جنرب 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 

«)00 زنقة مصطفى فملعاني - 2102) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب» إلى «355,357  

شارع غاندي - 2222) فلدفر فلبيضاء  

فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 21 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

نونرب 1)2) تحت رقم ))ج798.

78I
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FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

AGRI-OLIVES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

» » AGRI-OLIVES شـــركــــة
شــركـــة ذفت فلــلــســؤولــيـة فلــلــحــدو 0 

رأسلالها 200.000,00  رهم
فلــلــقــر فالجـتــلـاعــي:  فلـحـي فلــصــنــاعــي 

ســيــدي غــانــم رقـــم 85) مـــــرفكـــــش.
فلعام فالستـثـنائي  إثر فلجلع  على 
 (2(1 16  جنرب  بتاريخ  فملنعقد 
لشركة  « AGRI-OLIVES « ش.م.م.، 
فلحـي  فالجتلاعي  مقرها  عنوفن 
 (85 رقـم  غانم  سـيدي  فلـصـناعـي 
 200.000,00 رأسـلالها   و  مرفكش 

 رهـم ، تقرر ما  ـلي:   
تـــزكية عـللية تفويت فلحصـص   •
16  جنرب  فلتي تلت بلرفكـش بـتـاريـخ 
أسلـا  فمتية  فألشخـاص  بـيـن   (2(1

ؤهــم : 
  «»  CARTIER SAADA شركة 
وتسعين  مائة  ثالثة  تفوت  ش.م. 
إلى فلسيد بييب  حصة)  )92ج  حصة 

كارتيي ؛
 CARTIER SAADA»  » شركة 
 022( أربع مائة حصة  تفوت  ش.م. 
حسن  موالي  فلسيد  إلى  حصة) 

فلدباغ منيب؛
وقد تم فإل دفع فلقانوني للشـركة 
بـكتابة فلضـبط بالـلـحـكلة فلتجاريـة 
تحت   (2((/21/1( بلرفكش  وم 

رقـم 1682ج1.
79I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

 SOCIETE MOHAMED
NAJEM

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
222)7، فلسلار0 فملغرب

 SOCIETE MOHAMED NAJEM
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلعو 0 
رقم 120 مكرر فلسلار0  - 222)7 

فلسلار0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 ))  جنرب 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.SOCIETE MOHAMED NAJEM

فشغال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبناء فشغال مختلفة .

عنوفن فملقر فالجتلاعي : حي فلعو 0 
 7(222  - مكرر فلسلار0    120 رقم 

فلسلار0 فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد0 عزيز0 بوفجالل  :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 عزيز0 بوفجالل عنوفنه)ف) 

حي فلعو 0 رقم 120فلسلار0 222)7 

فلسلار0 فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 عزيز0 بوفجالل عنوفنه)ف) 

حي فلعو 0 رقم 120فلسلار0 222)7 

فلسلار0 فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالسلار0  بتاريخ 1ج  جنرب 

1)2) تحت رقم 1)2)/ج8).

82I

FLASH ECONOMIE

 PIZZERIA ABRAJ
MEDIOUNA

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 PIZZERIA ABRAJ MEDIOUNA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 12 زنقة 
فلحرية فلطابق ج فلشقة رقم 5. - 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8(07
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.PIZZERIA ABRAJ MEDIOUNA
مطعم   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

بيتزف.
زنقة   12  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
 -  .5 رقم  فلشقة  ج  فلطابق  فلحرية 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد0 ثورية بيبنجيم   :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 ثورية بيبنجيم   عنوفنه)ف)  
رقم   0 زناتة  مجلوعة  فلقدس  حي 
108 سيدي فلربنو�سي  2222) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 ثورية بيبنجيم   عنوفنه)ف)  
رقم   0 زناتة  مجلوعة  فلقدس  حي 
108 سيدي فلربنو�سي  2222) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم )82789.

81I

FLASH ECONOMIE

AFNAN LIVRAISON
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AFNAN LIVRAISON  شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي موالي 
رشيد رقم 912 - 222ج7 فلدفجلة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج201)
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 12  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. AFNAN LIVRAISON
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نقل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فلبضائع على فلطرق وجدمات فلنقل

توصيل منزلي
نقل فلبضائع على فلطرق فلعامة 
وتأجيب فملركبات بسائق ؛ نقل فلركاب 
لحساب  فلبضائع  نقل  فلطرق؛  على 
فلربي  فلنقل  معدفت  تأجيب  ؛  فلغيب 
فلنقل  بعلليات  فملتعلقة  فلخدمات 
فملنتجات وفملوف   وبيع  شرفء  ؛  فلربي 
فملتعلقة  وفمللحقات  وفإلمدف فت 

بأنشطة فلنقل فلربي..
عنوفن فملقر فالجتلاعي : حي موالي 
فلدفجلة  222ج7   -  912 رقم  رشيد 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد0 غالية فلصالحي  :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد0 غالية فلصالحي  عنوفنه)ف) 
222ج7   912 رقم  رشيد  موالي  حي 

فلدفجلة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 غالية فلصالحي  عنوفنه)ف) 
222ج7   912 رقم  رشيد  موالي  حي 

فلدفجلة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
1ج  بتاريخ  فالبتدفئية بوف ي فلدهب  

 جنرب 1)2) تحت رقم )1)).
8(I

AL HISBA FISC  

NASM TRADING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

NASM TRADING شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 109 شارع 
لال فلياقوت فلطابق فلثاني فملكتب 
66-67. - 72222 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

152261
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (226 ماي   2(
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 NASM : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.TRADING
غرض فلشركة بإ جاز : -  فستيبف  
وتصد ر وشرفء و بيع وتجار0 و تسويق 
فملوف   أو  فلسلع  و  فملنتجات  جليع 

بشكل عام..
عنوفن فملقر فالجتلاعي : 109 شارع 
لال فلياقوت فلطابق فلثاني فملكتب -66
67. - 72222 فلدفر فلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 022   : نعيم  فالله  عبد  فلسيد 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

22ج    : فلسيد صالح فلد ن نعيم 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

22ج حصة    : فلسيد محلد نعيم 
بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد عبد فالله نعيم عنوفنه)ف) 
زنقة 55 فلرقم )) حي فلعيون 2222) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
نعيم  فلد ن  صالح  فلسيد 
فلخطيب  فبن  زنقة   19 عنوفنه)ف) 
فلدفر فلبيضاء   (2722  رب فلبلد ة  

فملغرب.
عنوفنه)ف)  نعيم  محلد  فلسيد 
عين   179 فلرقم   10 زنقة   ( فمال 
فلسبع 2052) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عبد فالله نعيم عنوفنه)ف) 
زنقة 55 فلرقم )) حي فلعيون 2222) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
نعيم  فلد ن  صالح  فلسيد 
فلخطيب  فبن  زنقة   19 عنوفنه)ف) 
فلدفر فلبيضاء   (2722  رب فلبلد ة  

فملغرب
عنوفنه)ف)  نعيم  محلد  فلسيد 
عين   179 فلرقم   10 زنقة   ( فمال 
فلسبع 2052) فلدفر فلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

ماي 226) تحت رقم ج7655).

Iج8

WIFAK GESTION

BINATA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

WIFAK GESTION
شارع عبد فلعالي بنشقرون مكاتب 
زينب طابق رقم ) مكتب رقم 8 . ، 

2222ج، فاس فملغرب
BINATA  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 
فلحلام شارع فملنامة زهور 1 - 

2262ج فاس فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج88ج).

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  2)  جنرب  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
 622.222 مبلغ رأسلالها     BINATA
فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن   رهم 
 -  1 زنقة فلحلام شارع فملنامة زهور 
2262ج فاس فملغرب نتيجة ل : لعدم 
فستلرفرية وعدم فلقدر0 على مزفولة 

فلنشاط
زنقة  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
 -    1 زهور  فملنامة  شارع  فلحلام 

2262ج فاس فملغرب. 

و عين:
عزوزي  فلعزيز    عبد  فلسيد)0) 
سايس  تجزئة   07 رقم  عنوفنه)ف)  و 
فملغرب  فاس   2222ج  بنسو 0  

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 
ج1  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 177.
80I

BUSINESS CENTER.COM

MT PERFORMANCE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد فملومن رقم 6ج) إقامة 

ف 8 فلطابق فلثاني رقم 6 ، 92ج2)، 
فلدفرفلبيضاء فملغرب

MT PERFORMANCE شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

عبد فملومن رقم 6ج) شارع باسكي 
فقامة ف8 فلطابق فلثاني  رقم 6، 

فلدفر فلبيضاء 92ج2) فلدفر فلبيضاء 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5(8651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 17  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 MT  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.PERFORMANCE
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غرض   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فلشركة باملغرب وفلخارج:

فلتدريب على فجتالف أنوفعه وفي 
جليع قطاعات فلنشاط.

هندسة فالستشارفت وفلتدريب.
في  وفلدعم  فلدرفسات وفملساعد0 

فإل فر0 وفإل فر0 ؛
 عم تنفيذ أنظلة قياس فأل فء.

وتطوير  وفستشارفت  تدريب 
فلشركات فلخاصة وفلعامة.

وفستشارفت  فملوظفين  تدريب 
فملوفر  فلبشرية ؛

فملشور0 إل فر0 فألعلال وفلتوجيه 
وفلندوفت  فملؤتلرفت  وتنظيم   ،

وفلفعاليات ؛
فستشارفت فالتصاالت وفلفعاليات؛

تحقيق جليع فلخدمات.
فلتجارية  فلعالمات  جليع  تلثيل 
على  وفلحصول   ، وفلدولية  فلوطنية 
برفءفت  جليع  وفستغالل   ، فالمتياز 
وفلعلليات  وفلتبفجيص  فالجتبفع 
وفالمتيازفت  فلتجارية  وفلعالمات 

فملتعلقة بأغرفض فلشركة ؛
فملعامالت  جليع   ، أعم  وبشكل 
وغيب  وفملنقولة  وفملالية  فلتجارية 
أو  مباشر  بشكل  فملتعلقة  فملنقولة 
بأحد   ، جزئًيا  أو  كلًيا   ، مباشر  غيب 
فألشياء فملحد 0 أو بأي أشياء ملاثلة 

أو مرتبطة..
شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
باسكي  شارع  6ج)  رقم  فملومن  عبد 
 ،6 رقم  فلثاني   فلطابق  ف8  فقامة 
92ج2) فلدفر فلبيضاء  فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : تلسنا  مريم  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  تلسنا  مريم  فلسيد0 
 5 شقة  ج  طابق  سقرفط  زنقة   (8
فلبيضاء  فلدفر  92ج2)  فملعاريف  

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  تلسنا  مريم  فلسيد0 
 5 شقة  ج  طابق  سقرفط  زنقة   (8
فلبيضاء  فلدفر  92ج2)  فملعاريف 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828098.
85I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

TANGER QUAD
إعالن متعد  فلقرفرفت

 CABINET COMPTABLE AL
MESSOUDI AHMED

 AV DE LA LIBERTE 80 IMM
 GIBRALTAR BUREAU 21 C
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
TANGER QUAD «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: ج18 
 AVENUE PRINCE HERITIER
 CENTRE NREA LOCAL 25 -

92222 طنجة فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
9)01ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في ج2  جنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
على  فلذي  نص   :1 رقم  قرفر 
تفويت  على  فملصا قة  ما لي: 
52 حصة  فلسيد0 فلورونس كابار ل 
122  رهم للحصة  فجتلاعية بقيلة 

لفائد0 فلسيد بالل فلركاز
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي:  
كلسيب  فلركاز  بالل  فلسيد  تعيين 
ثاني للشركة بجانب فملسيب0 فلحالية 

فلسيد0 فلورونس كابار
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 

تحد ث فلنظام فألسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 7: فلذي  نص على ما لي: 
من  فملكون  فلشركة  رأسلال  حد  
عشر0  مبلغ  في  فملطلوبة  فإلسهامات 
)12.222.22  رهم)،  آالف  رهم 
في   (122( حصة  مائة  إلى  ومقسم 
فلشركة من فئة مائة 100،00  رهم 
للوفحد0، جصصت حصص فلشركة 
فالسهامات  مكافأ0  لقانون  طبقا 
فلشركاء  بين  وزعت  نقدف،  فملطلوبة 
فيلا  كل  حقوقهم  حصص  وفق 
 خصه، وتم سدف ها كاملة، على نحو 
ما صرح به فلشركاء، وذلك كلا  لي: 
فلسيد0 فلورونس كابار 52 حصة  و 

فلسيد بالل فلركاز52 حصة  
بند رقم 15: فلذي  نص على ما لي: 
– تدبر فلشركة من لدن مدبر أو عد0 
مدبرين، من بين فألشخاص فملا  ين، 
فملعينين  فلشركاء،  فلغيب  أو  فلشركاء 
فلنظام  ضلن  فلشركاء  لدن  من 
يعين  فألسا�سي أو ضلن رسم الحق. 
فلشركاء كلدبرين منفصلين للشركة 
فلسيد0 فلورونس كابار و فلسيد بالل 
فلركاز         – ستكون فلشركة ملزمة 
فملنفصل  بالتوقيع  صحيح  بشكل 
ألحد فملد رين فلسيد0 فلورونس كابار 

أو فلسيد بالل فلركاز
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
20  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 00.
86I

TY CONSULTING

 GE HEALTHCARE
MOROCCO

إعالن متعد  فلقرفرفت

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN (6
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
  GE HEALTHCARE MOROCCO

«شركة  فملساهلة»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: إقامة 
كريستال ج، فلطابق ج، مارينا، 

فملكتب رقم 17-18 - - فلدفرفلبيضاء 
فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

721ج)).
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في ج1  جنرب 1)2)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

على  فلذي  نص   :1 رقم  قرفر 
فرف    / قبول فستقالة فلسيد  ما لي:  
 اسين فرحات من منصبه كلد ر فرع 
، وهو   (2(2 )) سبتلرب  فعتباًرف من 

فلتاريخ فلذي قدم فيه فستقالته.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم -: فلذي  نص على ما لي: - 

لم  تم  تعد ل أي بند
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم ج82799.
87I

LA COMPTACTIVE SARL AU

 LABORATOIRE GÉNÉRAL
DES BÂTIMENTS

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
علار0 رقم )5 مكتب 8ـــB فلطابق 
فلثالت شارع موالي رشيد كليز 

مرفكش ، 02222، مرفكش فملغرب
 LABORATOIRE GÉNÉRAL DES
BÂTIMENTS  شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلشقة رقم 
) ، فلطابق فألول ، رقم 7ج8 فملسار 
مرفكش - 02122 مرفكش فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.112957
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم   (2(( 27  نا ر  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«122.222  رهم» أي من «122.222 
عن  «22.222)  رهم»  إلى   رهم» 
مع   ون  مقاصة  إجرفء    : طريق 
فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1720ج1.

88I

  وفن فألستاذ ميلون بنعلي موثق بالناظور

EL   ALEB  AGRICULTURE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

  وفن فألستاذ ميلون بنعلي موثق 
بالناظور

فلناظور، زفوية شارع زف يب وشارع 
فلقائد أحلد فلريفي رقم 25 فلطابق 

فألول. ، 222)6، فلناظور فملغرب
EL   ALEB  AGRICULTURE شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي موطن 

بشارع محلد فلخامس فندق فلرفيس 
وجد0 62222 وجد0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
9)86ج

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 7)  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
   EL  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ALEB  AGRICULTURE
غرض فلشركة بإ جاز : فالستغالل 

فلزرفعي
فعلال زرفعية متنوعة

فلزرفعة فلدفئلة.
موطن   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
بشارع محلد فلخامس فندق فلرفيس 

وجد0 62222 وجد0 فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلرفئس  فلقا ر  عبد  فلشركة 

122  رهم  بقيلة  حصة   1.222   :

للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلرفئس  فلقا ر  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف) حي فالندلس شارع فملشكا0 
رقم 62 62222 وجد0 فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلرفئس  فلقا ر  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف) حي فالندلس شارع فملشكا0 
رقم 62 62222 وجد0 فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  نا ر  بتاريخ  بوجد0   فلتجارية 

))2) تحت رقم 108.

89I

FLASH ECONOMIE

EVEXIA HEALTH SERVICE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تجد د مد0 مزفولة مهام فملسيب ن

EVEXIA HEALTH SERVICE

شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رأسلالها :122222 رهم

مقرها فالجتلاعي:زنقة فبن أميب رقم 

19 فلشقة فلطابق 1 بوركون فلدفر 

فلبيضاء

 رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

529055

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

 (2(1 26  جنرب  بتاريخ  فملؤرخ 

فملسيب  وال ة  بتجد د  عللا  فحيط 

فلقاطن  فلسيد علر حلز0 شرقاوي 
فلبيضاء  فنفا  هيتب  زنقة  ي   28 في 

رقم  فلوطنية  للبطاقة  فلحامل  و 

BE806(82 ملد0 غيب محدو 0 تبتدئ 

تجد د  وعدم    21/21/(2(( من 

وال ة فملسيب فلسيد  ونس فكري  وفلتي 

تنتهي في 1)2)/)1/1ج.

فلنظام  من   0( فلفصل  تعد ل 

فألسا�سي للشركة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

 (1 بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 00151

92I

cabicof

م ك ه كرين انرجي ماروك
mkh 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

cabicof

 bd med5 espace yousra 55ج

 4eme etage n55 355 bd med5

 espace yousra 4eme etage n55،

20200، casablanca maroc

 mkh م ك ه كرين فنرجي ماروك

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 

)ج طابق 1 مسك فلليل فلعالية  - 

)882) فملحلد ة   فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(9595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   20

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

فإلقتضاء بلختصر تسليتها : م ك ه 

.mkh كرين فنرجي ماروك

 : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فالستشارفت فال فرية.
)ج  رقم   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 

طابق 1 مسك فلليل فلعالية  - )882) 

فملحلد ة   فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد مخيب سفيان  :  22) حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

فلشركة  شركة م ك ه كرين فنرجي 
سرت  ج م ب ه  :  822 حصة بقيلة 

122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  سفيان   مخيب  فلسيد 
فلوضيفي فملركز فلتقني سيدي محلد 
فملجدوب   مو�سى  سيدي  للفالحة 

8821) فملحلد ة  فملغرب.
فلشركة  شركة م ك ه كرين فنرجي 
سرت  ج م ب ه  عنوفنه)ف)  هامبورغ 
9)5)).5ج  سيدرفيلد رستبفس 

فملانيا 8ج22) هامبورغ فملانيا.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  سفيان   مخيب  فلسيد 
فلوضيفي فملركز فلتقني سيدي محلد 
فملجدوب   مو�سى  سيدي  للفالحة 

8821) فملحلد ة  فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
تحت   - بتاريخ  فالبتدفئية باملحلد ة  

رقم 19.
91I

Centre de Gestion et Comptabilité

-ARAMAR-أرامار
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب نشاط فلشركة

 Centre de Gestion et
Comptabilité

 RUE DE FES 1ER ETAGE N°5، 8
90000، Tanger Maroc

أرفمار-ARAMAR- شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فالجتلاعي 8 شارع 

فاس فلطابق فألول رقم 0 - 92222 
طنجة فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

509ج6.
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم تغييب   (2(1 نونرب   (9 فملؤرخ في 
فلبناء»  «أعلال  من  فلشركة  نشاط 

إلى «منعش عقاري».
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

1ج  جنرب  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 11561.

9(I

bureau de libre compte//بيبو   لبغ كونط

مومو لوك
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

 bureau de libre//بيبو   لبغ كونط

compte
رقم 7 مكتب 0 قسارية فملرني�سي 

شارع لال مريم ، 2222ج، فاس 

فملغرب

مومو لوك شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 7 تجزئة 

عرفة محل رقم 1 طريق عين 

فلشقف - 2222ج فاس فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.55759

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

1)2) تقرر حل  ج)  جنرب  فملؤرخ في 

ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 

مبلغ  لوك   مومو  فلوحيد  فلشريك 
وعنوفن  522.222  رهم  رأسلالها 

مقرها فإلجتلاعي 7 تجزئة عرفة محل 
2222ج   - 1 طريق عين فلشقف  رقم 

فاس فملغرب نتيجة ل : ما ي.

7 تجزئة  و حد  مقر فلتصفية ب 

عرفة محل رقم 1 طريق عين فلشقف 

- 2222ج فاس فملغرب. 

و عين:

و  لوكيلي  سلوى   فلسيد)0) 
حي  مصلو 0  زنقة   15 عنوفنه)ف) 

2222ج فاس  فلفرح شارع فبن فالثيب 

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 

26  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم ))2/ج8.

Iج9

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

CONSERVERIE JNAINI
إعالن حر

 CONSERVERIE JNAINI شركة

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

و عنوفن مقرها فالجتلاعي فلحي 

فلصناعي تلاللت فملد نة تلاللت 

قلعة فلسرفغنة وال ة مرفكش.
رقم فلتقييد بالسجل فلتجاري 

ج1656

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

فملؤرخ في ج2 من  ونيو 1)2) .

على  باالجلاع  فلعام  فلجلع  قرر 

ج2  بتاريخ  فلحصص  تفويت  و  بيع 

فملصا قة  تلت  و   (2(1 من  ونيو 

شركة  مكوليف  شركة  تفويت  على 

مسيبها  فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 

فلقانوني فلوحيد فلسيد فلجنا ني عبد 

ففلطيف 6222 حصة  فجتلاعية  من  

فلسيد  لفائد0  حصة   12222 فصل 

فلجنا ني عبد ففلطيف.

و نتيجة لهذف فلقرفر قرر فلشركاء 

تعد ل توزيع رفسلال فلشركة.

للشركة  فالجتلاعي  فلرفسلال   

مقسلة  1222222  رهم  في  محد  

من  فجتلاعية  حصة   12222 فلى 

122  رفهم للوفحد محرر0 كليا  فئة 

حصة   12222 فلى   1 من  ومرقلة 

موزعة على فلشركاء كلا  لي :

فللطيف  عبد  فلجنا ني  فلسيد   -

22)9 حصة فجتلاعية. 

 822 جليلة  سعد  فل  فلسيد0   -

حصة فجتلاعية. 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

من   26 بتاريخ  بلرفكش  فلتجارية 

 وليوز 1)2) تحت رقم 0)57)1

90I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

RIAD ANYA

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

RIAD ANYA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 16  رب 

فلجد د سيدي ميلون  - 02222 

مرفكش فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج210ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تقرر حل   (2(1 15  ونيو  فملؤرخ في 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

RIAD ANYA  مبلغ رأسلالها 12.222 

فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن   رهم 

 - ميلون   سيدي  فلجد د  16  رب 

 : ل  نتيجة  فملغرب  مرفكش   02222

توقف نشاط فلشركة.

16  رب  و حد  مقر فلتصفية ب 

 02222  - ميلون   سيدي  فلجد د 

مرفكش فملغرب. 

و عين:

 JEAN LUC  GUERIN فلسيد)0) 

02222 مرفكش فملغرب   . و عنوفنه)ف) 

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 

28  وليوز  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم ج570)1.

95I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

TELTIA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

TELTIA شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي سوق 

ف ت فورير محافظة فلحوز وال ة 

مرفكش - 02222 مرفكش فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.17(57

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تقرر حل   (2(1 29  ونيو  فملؤرخ في 

ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 

مبلغ    TELTIA فلوحيد  فلشريك 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 

ف ت  سوق  حي  فإلجتلاعي  مقرها 

فلحوز وال ة مرفكش  فورير محافظة 

 : مرفكش فملغرب نتيجة ل   02222  -

توقف نشاط فلشركة .
و حد  مقر فلتصفية ب حي سوق 

وال ة  فلحوز  محافظة  فورير  ف ت 

مرفكش - 02222 مرفكش فملغرب. 

و عين:

و  فلنعلاني   علر   فلسيد)0) 

فملغرب  مرفكش   02222  . عنوفنه)ف) 

كلصفي )0) للشركة.

وعند فإلقتضاء فلحدو  فملفروضة 

محل  لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و  فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية  .

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1  وليوز  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم ج590)1.

96I
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CABINET RAMI EXPERTISE

ID. PRESSING
شركة ذفت مسؤلية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

ID. PRESSING شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  ج زنقة 
فلقا�سي فلسا ح شارع فبن فلخطيب 

فاس  - 2222ج فاس  فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

69007
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 8)  وليوز 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ID.  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.PRESSING
مشغل   •  : غرض فلشركة بإ جاز 
فلتحلل  إزفلة   ، غسيل  ملؤسسة 
ميكانيكية  علليات  بوفسطة  وفلكي 
 ، فلغسيل   ، فلصباغة   ، )فلضغط 
 ، كور ونيبي   ، فلكي   ، إعا 0 فلللس 

تنظيف جليع أنوفع فملوف ) ؛.
زنقة  ج    : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
فلقا�سي فلسا ح شارع فبن فلخطيب 

فاس  - 2222ج فاس  فملغرب .
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد0 فإل ري�سي سناء  :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 فإل ري�سي سناء  عنوفنه)ف) 
رقم 0 زنقة علر فبن كلثوم شقة 5 م 

ج فاس  2222ج فاس فملغرب .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 فإل ري�سي سناء  عنوفنه)ف) 
رقم 0 زنقة علر فبن كلثوم شقة 5 م 

ج فاس  2222ج فاس فملغرب 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

شتنرب   28 بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

1)2) تحت رقم )020.

97I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

RIAD ANYA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

RIAD ANYA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : 16  رب 

فلجد د سيدي ميلون  - 02222 

مرفكش فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج210ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

فملؤرخ في 21  وليوز 1)2) تقرر حل 

RIAD ANYA شركة ذفت فملسؤولية 

 12.222 رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0 

 16 فإلجتلاعي   رهم وعنوفن مقرها 

 رب فلجد د سيدي ميلون  - 02222 

مرفكش فملغرب نتيجة لتوقف نشاط 

فلشركة.

و عين:

 JEAN LUC  GUERIN فلسيد)0) 

02222 مرفكش فملغرب   . و عنوفنه)ف) 

كلصفي )0) للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
بتاريخ 21  وليوز 1)2) وفي 16  رب 
 02222  - ميلون   سيدي  فلجد د 

مرفكش فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
26 غشت  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 6607)1.
98I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

IT D SOLUTION
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
IT D SOLUTION شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 
محلد فلسا س فقامة فلزيتون 
علار0 ) شقة رقم 12 - 02222 

مرفكش فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
71ج5).

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في )2  وليوز 1)2) تقرر حل 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
  IT D SOLUTION فلشريك فلوحيد 
122.222  رهم  رأسلالها  مبلغ 
شارع  فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن 
محلد فلسا س فقامة فلزيتون علار0 
مرفكش   02222  -  12 رقم  شقة   (
نشاط  توقف   : ل  نتيجة  فملغرب 

فلشركة.
شارع  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
محلد فلسا س فقامة فلزيتون علار0 
مرفكش   02222  -  12 رقم  شقة   (

فملغرب. 
و عين:

فلسيد)0) عبد فلصا ق  بلعطار و 
فملغرب  مرفكش   02222  . عنوفنه)ف) 

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 
20 غشت  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 6555)1.
99I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

TELTIA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
TELTIA شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : حي سوق 
ف ت فورير محافظة فلحوز وال ة 
مرفكش - 02222 مرفكش فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.17(57
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 0)  ونيو  في  فملؤرخ 
مسؤلية  ذفت  شركة   TELTIA حل 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
ف ت  سوق  حي  فإلجتلاعي  مقرها 
فلحوز وال ة مرفكش  فورير محافظة 
نتيجة  فملغرب  مرفكش   02222  -

لتوقف نشاط فلشركة.
و عين:

و  فلنعلاني  علر   فلسيد)0) 
فملغرب  مرفكش   02222  . عنوفنه)ف) 

كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
بتاريخ 0)  ونيو 1)2) وفي حي سوق 
وال ة  فلحوز  محافظة  فورير  ف ت 

مرفكش - 02222 مرفكش فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
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)1 غشت  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  
1)2) تحت رقم ج675)1.

122I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 SANITAIRE LA NOUVELLE
VILLE

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
 SANITAIRE LA NOUVELLE VILLE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تحزئة 

فالز هار رقم 155 عللية فلقا سية 
فلفئة 5 بلوك 1 متجر رقم ج و بلوك 

) متجر رقم 1 - 02222 مرفكش 
فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(9801
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  2) غشت  فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
 SANITAIRE LA فلوحيد  فلشريك 
مبلغ رأسلالها    NOUVELLE VILLE
مقرها  وعنوفن  222.222.ج  رهم 
 155 رقم  فالز هار  تحزئة  فإلجتلاعي 
 1 بلوك   5 فلفئة  فلقا سية  عللية 
 1 متجر رقم   ( و بلوك  ج  متجر رقم 
 : مرفكش فملغرب نتيجة ل   02222  -

توقف نشاط فلشركة.
تحزئة  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فلقا سية  عللية   155 رقم  فالز هار 
فلفئة 5 بلوك 1 متجر رقم ج و بلوك ) 
متجر رقم 1 - 02222 مرفكش فملغرب. 

و عين:
و  فوسوس   علر   فلسيد)0) 
فملغرب  مرفكش   02222  . عنوفنه)ف) 

كلصفي )0) للشركة.

وعند فإلقتضاء فلحدو  فملفروضة 
محل  لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و  فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية: 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  .تم 
شتنرب   10 بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 7077)1.
121I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

IT D -SOLUTION
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
IT D -SOLUTION شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : شارع 
محلد فلسا س فقامة فلزيتون 
علار0 ) شقة رقم 12 - 02222 

مرفكش فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
71ج5).

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 19  وليوز  في  فملؤرخ 
حل IT D -SOLUTION شركة ذفت 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 
 122.222 رأسلالها  مبلغ  فلوحيد 
 رهم وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 
محلد فلسا س فقامة فلزيتون علار0 
مرفكش   02222  -  12 رقم  شقة   (
فملغرب نتيجة لتوقف نشاط فلشركة.

و عين:
فلسيد)0) عبد فلصا ق  بلعطار و 
فملغرب  مرفكش   02222  . عنوفنه)ف) 

كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
شارع  وفي   (2(1 19  وليوز  بتاريخ 
محلد فلسا س فقامة فلزيتون علار0 
مرفكش   02222  -  12 رقم  شقة   (

فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

شتنرب  ج1  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 5ج70)1.

12(I

MIMA HOLDING

CHAMPIMA
إعالن متعد  فلقرفرفت

CHAMPIMA

بنا ة رقم 6ـA-6 فلطابق ج تجزئة 

فلوفاق شارع محلد فلخامس 

 AZEMMOUR ،(2222 ، أزمور  -

MAROC

CHAMPIMA  «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: شقة رقم 

A-6-6  فلطابق ج , 15 تجزئة فلوفاق 

شارع محلد فلخامس - أزمور. - 

0122)  أزمور  فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.10921

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

تم فتخاذ   (2(1 نونرب  ج2  فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

 حيط فالجتلاع فلعام عللا باستقالة 

من  تهامي  غزالني  جامعي  فلسيد 

مهامه كلد ر للشركة.

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

فلسيد  تعيين  فلعام  فالجتلاع   قرر 

عنه،    
ً
بد ال  ، جامعي غزالني فألمين 

كلد رللشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم 1: فلذي  نص على ما لي:  

تبعا لذفلك تم فملوففقة على فلنظام 

فألسا�سي فلجد د

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 26 بتاريخ  بالجد د0   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 9))7).

Iج12

challengeaudit

FRIENDSHIP TRAV
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

challengeaudit
 rue antsirabé imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
FRIENDSHIP TRAV شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 
فلسفلي رياض فلعلرفن فلشطر 0 

رقم ج2ج ويسالن - 52282 مكناس 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
50989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 شتنرب   (7
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.FRIENDSHIP TRAV
فألشغال   : غرض فلشركة بإ جاز 

فملختلفة أو فلبناء.
فلطابق   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 0 فلشطر  فلعلرفن  رياض  فلسفلي 
مكناس   52282  - ويسالن  ج2ج  رقم 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : فلحطاط  سعيد  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد حافظ فطويل :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد سعيد فلحطاط عنوفنه)ف) 
ج2ج  رقم   0 فلعلرفن فلشطر  رياض 

ويسالن 52282 مكناس فملغرب.
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عنوفنه)ف)  فطويل  حافظ  فلسيد 
 وفر فوال  عبد هللا بنبحو فلدجيسة 

52282 مكناس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد سعيد فلحطاط عنوفنه)ف) 
ج2ج  رقم   0 فلعلرفن فلشطر  رياض 

ويسالن 52282 مكناس فملغرب
عنوفنه)ف)  فطويل  حافظ  فلسيد 
 وفر فوال  عبد هللا بنبحو فلدجيسة 

52282 مكناس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
2)  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلكناس  

1)2) تحت رقم ج509.

120I

ORIEN.COMPTA

RAMIME PRODUCTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA
)5 شارع محلد فلخامس حي 

فلحسني بركان ، 22ج62، بركان 
فملغرب

RAMIME PRODUCTION شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 1) 
زنقة فلرياض 1 ملر 1 تجزئة فلوفاء 

توسيع  - 22ج62 بركان فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

8187
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 أكتوبر   (6
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.RAMIME PRODUCTION
بيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فملنتجات فلغدفئية
نقل فالمتعة لحساب فلغيب.

 (1 رقم   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
1 تجزئة فلوفاء  1 ملر  زنقة فلرياض 

توسيع  - 22ج62 بركان فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 52   : فلد ن  بدر  شتوكي  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد زريوح ميلون :  952 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد شتوكي بدر فلد ن عنوفنه)ف) 
فالندلس  حي  فلنخيل  زنقة   27 رقم 

22ج62 بركان فملغرب.
عنوفنه)ف)  ميلون  زريوح  فلسيد 
فالندلس  حي  فلنخيل  زنقة   27 رقم 

22ج62 بركان فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد شتوكي بدر فلد ن عنوفنه)ف) 
فالندلس  حي  فلنخيل  زنقة   27 رقم 

22ج62 بركان فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
28  جنرب  بتاريخ  بربكان   فالبتدفئية 

1)2) تحت رقم 725.
125I

NOVATIS

LAMATEM
إعالن متعد  فلقرفرفت

NOVATIS
 Jeesr Industries – Lot Al Baraka
 – Rue Al Wattasiyine – zone

 Industrielle ، 26202، Berrechid
MAROC

LAMATEM «شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 8 شارع 
أميلة فلسا ح إقامة لينا فلطابق 5  
شقة رقم 7 فلدفرفلبيظاء - 2222) 

فلدفرفلبيظاء فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.16219

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 27 أكتوبر 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

وحد0  تسجيل  فلعام  فلجلع   قرر 

فإلنتاج في لين فلحي فلصناعي برشيد 

في بلد ة سيدي فملكي برشيد , كفرع .

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

فلسيد  تعيين  فلعام  فالجتلاع   قرر 

كلد ر فلفرع في لين   ، عبد هللا بدفع 

فلحي فلصناعي برشيد في بلد ة سيدي 

فملكي برشيد .

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم -: فلذي  نص على ما لي: -

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (2 بتاريخ  بالرشيد ة   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم )ج15.

126I

FIDUCIAIRE HAMDELS

TMIM CAFE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

TMIM CAFE  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  إقامة 

بدر رقم 080 حي فلنسيم ليساسفة 

فلدفر فلبيضاء 2222) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج810)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 TMIM : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

. CAFE

جدمة    : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلقهو0 فملطعم.

إقامة    : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

حي فلنسيم ليساسفة   080 بدر رقم 

2222) فلدفر فلبيضاء  فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : موهين   فلحبيب  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : فلزكلو  فلحسن  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد فلحبيب موهين  عنوفنه)ف) 

بلوك 8 رقم 172 فلرحلة 1  فر بوعز0 

فلبيضاء  فلدفر   (2222 فلبيضاء 

فملغرب.

عنوفنه)ف)  فلزكلو  فلحسن  فلسيد 

فلدفر   (2222 فمسرف   فشو  ف    وفر 

فلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلحبيب موهين عنوفنه)ف) 

بلوك 8 رقم 172 فلرحلة 1  فر بوعز0 

فلبيضاء  فلدفر   (2222 فلبيضاء 

فملغرب

عنوفنه)ف)  فلزكلو  فلحسن  فلسيد 

فلدفر   (2222 فمسرف   فشو  ف    وفر 

فلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827682.

127I
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AUFIDEX CONSEILS

H CREAT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

AUFIDEX CONSEILS
 APPT 8 IMM 2 LOT RATMA
 3eme ETAGE AV. ALLAL EL

 FASSI MARRAKECH ، 40070،
MARRAKECH MAROC

H CREAT  شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر فلقا د 
حربيل مرفكش - 02222 مرفكش 

فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
7ج1105.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 أكتوبر   (5 في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
)0) حسن شكوري  تفويت فلسيد 
2ج5 حصة فجتلاعية من أصل 2ج5 
عبدهللا   (0( فلسيد  لفائد0   حصة 

شكوري بتاريخ 5) أكتوبر 1)2).
قباج  سعد   (0( فلسيد  تفويت 
152 حصة فجتلاعية من أصل 152 
عبدهللا   (0( فلسيد  لفائد0   حصة 

شكوري بتاريخ 5) أكتوبر 1)2).
فؤف   موالي   (0( فلسيد  تفويت 
من  فجتلاعية  حصة   152 بالطيف 
 (0( فلسيد  152 حصة لفائد0   أصل 
أكتوبر   (5 بتاريخ  شكوري  عبدهللا 

.(2(1
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
)2  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 18)2ج1.
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SOCIETE MALAK GEST SARLAU

JABRAMIR AGRICOLE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
JABRAMIR AGRICOLE شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فملسيب0 
)   رقم )0        - 02222 مرفكش 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.08601

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  5) شتنرب  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
مبلغ    JABRAMIR AGRICOLE
وعنوفن  12.222  رهم  رأسلالها 
مقرها فإلجتلاعي حي فملسيب0 )   رقم 
مرفكش فملغرب   02222  -         0(

نتيجة ل : توقف نشاط فلشركة.
حي  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
 02222  -         0( )   رقم  فملسيب0 

مرفكش فملغرب. 
و عين:

فلسيد)0) حلد  وفسو و عنوفنه)ف) 
مرفكش فملغرب كلصفي   02222 )ف) 

)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 
نونرب  2ج  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 2297ج1.
129I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

JABRAMIR AGRICOLE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
JABRAMIR AGRICOLE شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : حي 

فملسيب0 )   رقم )0 - 02222 
مرفكش فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.08601

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 أكتوبر   1( في  فملؤرخ 
حل JABRAMIR AGRICOLE شركة 
مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 
وعنوفن  12.222  رهم  رأسلالها 
مقرها فإلجتلاعي حي فملسيب0 )   رقم 
مرفكش فملغرب نتيجة   02222  -  0(

لتوقف نشاط فلشركة.
و عين:

فلسيد)0) حلد  وفسو و عنوفنه)ف) 
مرفكش فملغرب كلصفي   02222 )ف) 

)0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
حي  وفي   (2(1 أكتوبر   1( بتاريخ 
فملسيب0 )   رقم )0 - 02222 مرفكش 

فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
16  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم )280ج1.

112I

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

O›SNACKING
إعالن متعد  فلقرفرفت

 MAROC CONSEIL
CONSULTANT SARL AU

 IMM OTMANE 1ER ETAGE
 APPT. 5 EN FACE LYCÉE VICTOR
 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
O›SNACKING «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 0.75 
فملركز فلتجاري منار0 مول شارع 

محلد فلسا س - 02222 مرفكش 
فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.72(11

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
تم فتخاذ   (2(1 نونرب   20 فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
قررفلجلع فلعام فالستثنائي فملوففقة 
فالجتلاعية  فلحصص  نقل  على 
فلسيد عبد فلرحيم   1- بين فلباعة:  
مجلوعه  ما  باع  فلذي   ، فزريويل 
فجتلاعية  حصة   (522( جلسلائة 
)122.22  رهم)  مائة  رهم  مقابل 
لكل منها في فلشركة  فت فملسؤولية 
برأس   «O’SNACKING» فملحدو 0 
  (122222.22( مال مائة ألف  رهم 
حصة   (1222( ألف  على  مقسلة 
لصالح فملشتبي  فلسيد طانابالسانكم 
 (122.22( مائة  مقابل  سيفاباالن 
 رهم لكل منها. -2 فلسيد0  نيا سهل 
جلسلائة  مجلوعه  ما  باعت  فلتي 
حصة فجتلاعية مقابل مائة   (522(
في  منها  لكل  )122.22  رهم)   رهم 
فملحدو 0  فملسؤولية  فلشركة  فت 
مائة  مال  برأس    «O’SNACKING»
ألف  رهم 122222.22 مقسلة على 
)1222) حصة لصالح فملشتبي   ألف 
مائة  مقابل   ، فزفب  فالن  فلسيد 
)122.22)  رهم لكل منها. قررفلجلع 
على  فملصا قة   ، فالستثنائي  فلعام 
فلنحو  فلجد د لألسهم على  فلتوزيع 
طانابالسانكم  فلسيد   • فلتالي:  
فلسيد   • حصة.   522  ، سيفاباالن 

فالن فزفب ، 522 حصة.
على  فلذي  نص   :( رقم  قرفر 
فالستثنائي  فلعام  قررفلجلع  ما لي: 
فلرحيم  عبد  فلسيد  فستقالة 
للشركة  منصبه كلسيب  زريويل من 
حتى  إ فرته  من  ذمة  إبرفء  وفعطائه 
فلسيد طانابالسانكم  وتعيين:   ، فمن 
فإلقامة  بطاقة  حامل  سيفاباالن 
حتى  صالحة   ،  E2127(8K رقم 
وفلسيد آالن             07-14-2025
فلتسجيل  بطاقة  حامل    ، عزب 
حتى  سارية   ،  E21968جK رقم 
مسيب ن  بصفتهلا    ،  2031-16-08
 ««O’SNACKING لشركة  جد د ن  
فملحدو 0  فملسؤولية  شركة فت 
مع  تسيبفلشركة   ، لذلك  نتيجة 
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فلتوقيعين فملنفصلين من قبل فلسيد 

وفلسيد  سيفاباالن  طانابالسانكم 

آالن عزب ، لفتب0 غيب محدو 0. 

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

فلذي  نص   :7 و   6 رقم   بند 

فملساهلات:فلسيد  ما لي:  على 

 52222  ، سيفاباالن  طانابالسانكم 

 52222  ، فلسيد فالن فزفب   •  رهم. 

فلتقسيم:فلسيد  و   رهم.فلرأسلال 

 522  ، سيفاباالن  طانابالسانكم 

 522  ، فزفب  فالن  فلسيد   • حصة. 

حصة

على  فلذي  نص   :15 رقم  بند 

طانابالسانكم  فلسيد  تعيين:  ما لي: 

فإلقامة  بطاقة  حامل  سيفاباالن 

حتى  صالحة   ،  E2127(8K رقم 

وفلسيد آالن             07-14-2025

فلتسجيل  بطاقة  حامل    ، عزب 

حتى  سارية   ،  E21968جK رقم 

مسيب ن  بصفتهلا    ،  2031-16-08

 ««O’SNACKING لشركة  جد د ن  

فملحدو 0  فملسؤولية  شركة فت 

مع  تسيبفلشركة   ، لذلك  نتيجة 

فلتوقيعين فملنفصلين من قبل فلسيد 

وفلسيد  سيفاباالن  طانابالسانكم 

آالن عزب ، لفتب0 غيب محدو 0. 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

12  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 2626ج1.

111I

FIGENOUV

REGOLEC

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

FIGENOUV

شارع فلنصر علار0 16 شقة ج   ور 

فلسالم ، 52252، مكناس فملغرب

REGOLEC شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

و عنوفن مقرها فالجتلاعي رقم 6ج 

شارع بئب فنزرفن - 52272 مكناس .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

815ج0.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم تحويل   (2(1 نونرب   (5 فملؤرخ في 

فلشكل فلقانوني للشركة من «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0» إلى «شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج)  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلكناس  

1)2) تحت رقم 5550.

11(I

FIGENOUV

REGOLEC

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

FIGENOUV

شارع فلنصر علار0 16 شقة ج   ور 

فلسالم ، 52252، مكناس فملغرب

REGOLEC  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 6ج  

شارع بئب فنزرفن - 52272 مكناس 

فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

815ج0.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم تعيين   (2(1 نونرب   (5 فملؤرخ في 

فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

حلحول جد جة كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج)  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلكناس  

1)2) تحت رقم 5550.

Iج11

HORICOM

TITANIC BREAK
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

TITANIC BREAK شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 
رياض فإلسلاعيلية رقم )8 ي 

جلاعة ف ت والل  - 52222 مكناس 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

55205

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 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 

.TITANIC BREAK

غرض فلشركة بإ جاز : قهو0.

تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
رياض فإلسلاعيلية رقم )8 ي جلاعة 

ف ت والل  - 52222 مكناس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  حسني  محلد  فلسيد 
رقم 128 مرجان 1 فلشطر )  52222 

مكناس فملغرب.

فلسيد بوعلي مصطفى عنوفنه)ف) 

علار0  س  بلوك  سال  جوهر0  فقامة 
سال فلجد د0   11122   20 رقم  فاء 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  حسني  محلد  فلسيد 
رقم 128 مرجان 1 فلشطر )  52222 

مكناس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
7)  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلكناس  

1)2) تحت رقم )562.
110I

جيكو سيبفيس

BAMAJD
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

جيكو سيبفيس
 bd zerktouni residence 02(
 al mahdi 402 bd zerktouni
 residence al mahdi، 20010،

Casablanca فملغرب
BAMAJD شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : 81 زنقة 
فلهدهد - 2212) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.(10875

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل   (2(1 نونرب   (0 فملؤرخ في 
مسؤلية  ذفت  شركة   BAMAJD
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
 - زنقة فلهدهد   81 مقرها فإلجتلاعي 
فلدفر فلبيضاء فملغرب نتيجة   (2212
الملنافسة و كذلك قلة فملوفر  و فلسن 

فملتقدم.
و عين:

عبدفلفتاح و  منجور    فلسيد)0) 
عنوفنه)ف) 5 زنقة كولزى فنفا 2212) 
 (0( كلصفي  فملغرب   Casablanca

للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
زنقة   81 وفي   (217 أبريل   15 بتاريخ 
فلدفرفلبيضاء   (2212  - فلهدهد 

فملغرب.
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 28 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

مارس 212) تحت رقم 79)0.

115I

CABINET OUASSI

 EQUIPEMENT

 ENERGETIQUE MARITIME

ET INDUSTRIEL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

CABINET OUASSI

علار0 كومرزيد شارع فلحرية طابق 

فالول مكتب رقم ج فملد نة فلجد د0 

، 06222، فسفي فملغرب

 EQUIPEMENT ENERGETIQUE

 MARITIME ET INDUSTRIEL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 

15 شارع موالي إسلاعيل فملد نة 

فلجد د0  - 06222 فسفي فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

5ج96.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تقرر حل  21  جنرب  فملؤرخ في 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

 EQUIPEMENT ENERGETIQUE

MARITIME ET INDUSTRIEL  مبلغ 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 

مقرها فإلجتلاعي رقم 15 شارع موالي 

إسلاعيل فملد نة فلجد د0  - 06222 

جائحة    : ل  نتيجة  فملغرب  فسفي 

كوفيد 19-.

رقم  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

فملد نة  سلاعيل  موالي  شارع   15

فلجد د0  - 06222 فسفي فملغرب. 

و عين:
و  فلحدف   رضوفن   فلسيد)0) 
زنقة طارق فبن زيا  م  ج1  عنوفنه)ف) 

ج  06222 فسفي فملغرب كلصفي )0) 

للشركة.

و  فلبهالي   محلو     فلسيد)0) 
حي  فلقدس  زنقة   79 عنوفنه)ف) 
فملغرب  فسفي   06222 فلسعا 0  

كلصفي )0) للشركة.
وعند فإلقتضاء فلحدو  فملفروضة 
محل  لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و  فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
9)  جنرب  بتاريخ  فالبتدفئية بآسفي  

1)2) تحت رقم 689).

116I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE INAOUNE TRAVAUX
DIVERS SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
قفل فلتصفية

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع فلفدفء تجزئة سليب0 تاونات  
0222ج  فملغرب تاونات، 0222ج، 

تاونات فملغرب
 STE INAOUNE TRAVAUX
DIVERS SARL  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي :  وفر فوال  

رحو وف  فلجلعة تيسة تاونات - 
0222ج تاونات فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

7ج0.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 نونرب   (0 في  فملؤرخ 
 STE INAOUNE TRAVAUX حل 
ذفت  شركة    DIVERS SARL
رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
فإلجتلاعي  وفر فوال  رحو وف  فلجلعة 
تيسة تاونات - 0222ج تاونات فملغرب 

نتيجة ل-غياب رقم فملعامالت.
- فملنافسة.

و عين:
فلسيد)0) فلربكة   أنس و عنوفنه)ف) 
0222ج  تاونات  تيسة  فلجلعة  وف  

تاونات فملغرب كلصفي )0) للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 

وفي  وفر   (2(1 27  جنرب  بتاريخ 

فوال  رحو وف  فلجلعة تيسة تاونات - 

0222ج تاونات فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

20  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بتاونات  

1)2) تحت رقم ))/21.

117I

fiduciaire capital orient

ACHRAF SAKANE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين ملثل قانوني للشركة

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 60000، oujda maroc

ACHRAF SAKANE «شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: وجد0 

تجزئة ؤلم م7ج شارع معا  فبن جبل  

وجد0 62222 وجد0 فملغرب.

«تعيين ملثل قانوني  للشركة»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.(5(79

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

وتبعا   (2(1 نونرب   19 في  فملؤرخ 

تعيين  تقرر  جد   لتعيين مسيب) ن) 

فمللثل) ن) فلقانوني) ن): 

- فجلول  حد فة 

شركة   ACHRAF SAKANE  -

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد فلكائن مقرها فإلجتلاعي ب: 

وجد0 تجزئة ؤلم م7ج شارع معا  فبن 

جبل  62222 وجد0 فملغرب

عند  فلتجاري  فلسجل  رقم 

فالقتضاء: 79)5)

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  جنرب  بتاريخ  بوجد0   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 65)0.

118I

CABINET  MR. BELARBI MOHAMMED  

 CONTINENTAL PRESTIGE
GARDIENNAGE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

 CABINET  MR. BELARBI
MOHAMMED

 HAY MLY ISMAIL,
 N°134,SECTEUR 1, SALE ،

11140، SALE MAROC
 CONTINENTAL PRESTIGE
GARDIENNAGE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي كيش 
لو ف ا ،رقم ج5) مكرر -   

12162 مد نة تلار0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5205ج1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 16  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 CONTINENTAL PRESTIGE

.GARDIENNAGE
فلحرفسة   : غرض فلشركة بإ جاز 

.(GARDIENNAGE( وفالمن فلخاص
كيش   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

لو ف ا ،رقم ج5) مكرر -   
12162 مد نة تلار0 فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : فلسيد ربيع حيدي 
بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : ألخطيب   فلسيد0 سار0 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :
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عنوفنه)ف)  حيدي  ربيع  فلسيد 
 1(202 ،لواللد0   1 جلوطة  ملناصيب 

مد نة تلار0 فملغرب.
فلسيد0 سار0 ألخطيب  عنوفنه)ف) 
)،حي  ك،رقم  1)،بلوك  قطاع 

فلرياض 12122  فلرباط فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 سار0 ألخطيب  عنوفنه)ف) 
)،حي  ك،رقم  1)،بلوك  قطاع 

فلرياض 12122  فلرباط فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
26  نا ر  بتاريخ  بتلار0   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 7109.
119I

FISCALEX MAROC

SABLOM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
sablom شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 55 شارع 
محلد فلخامس علار0 جكار فلطابق 

5 شقة رقم جج جليز مرفكش 55 
شارع محلد فلخامس علار0 جكار 

فلطابق 5 شقة رقم جج جليز مرفكش 
02222 مرفكش فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.96869
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في ج1 أكتوبر 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
«55 شارع محلد فلخامس علار0 جكار 
فلطابق 5 شقة رقم جج جليز مرفكش 
55 شارع محلد فلخامس علار0 جكار 
فلطابق 5 شقة رقم جج جليز مرفكش 
«فقامة  إلى  مرفكش فملغرب»   02222
جوفهر فلحارتي فلطابق 1 شقة رقم ), 
11 شارع  كتور ما لين جليز مرفكش 

فقامة جوفهر فلحارتي فلطابق 1 شقة 
11 شارع  كتور ما لين جليز   ,( رقم 

مرفكش 02222 مرفكش  فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
2ج  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم ج6ج1ج1.
1(2I

FISCALEX MAROC

sablom
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
sablom  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 55 شارع 
محلد فلخامس علار0 جكار فلطابق 

5 شقة رقم جج جليز مرفكش - 
02222 مرفكش فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.96869
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في ج1 أكتوبر 1)2) تم تعيين 
بيلي  فلسيد)0)  للشركة  مسيب جد د 

فليكساندرف سيسيل كلسيب آجر
تبعا إلقالة مسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
2ج  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم ج6ج1ج1.
1(1I

طرونسبورط مغشونديس غبيد فلصد ق

طرونسبورط مغشونديس غبيد 
الصديق

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

طرونسبورط مغشونديس غبيد 
فلصد ق

تجزئة فلحساني ج جد0 ) فلطابق 
) رقم 2جغزنا ة ، 92222، طنجة 

فملغرب

طرونسبورط مغشونديس غبيد 

فلصد ق شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 

فلحساني ج جد0 ) فلطابق فلثاني 
رقم 2ج غزنا ة - 92222 طنجة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(2959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 شتنرب   29

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

غبيد  مغشونديس  طرونسبورط 

فلصد ق.

نقل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبضائع فلوطنية وفلدولية.

تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فلحساني ج جد0 ) فلطابق فلثاني رقم 

2ج غزنا ة - 92222 طنجة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 122   : فلصد ق  محلد  فلسيد 

حصة بقيلة 1.222  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد محلد فلصد ق عنوفنه)ف) 

فلطابق   ( جد0  ج  فلحساني  تجزئة 

92222 طنجة  2ج غزنا ة  فلثاني رقم 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلد فلصد ق عنوفنه)ف) 

فلطابق   ( جد0  ج  فلحساني  تجزئة 

92222 طنجة  2ج غزنا ة  فلثاني رقم 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

شتنرب  ج)  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 8ج861ج)1)12.

1((I

FIGENOUV

REGOLEC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

FIGENOUV
شارع فلنصر علار0 16 شقة ج   ور 

فلسالم ، 52252، مكناس فملغرب

REGOLEC شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 6ج 

شارع بئب فنزرفن - 52272 مكناس 

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

815ج0.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تلت   (2(1 نونرب   (5 في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

)0) حلحول محلد  تفويت فلسيد 

522 حصة فجتلاعية من أصل 522 
حلحول   (0( فلسيد  لفائد0   حصة 

جد جة بتاريخ 5) نونرب 1)2).

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

ج)  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلكناس  

1)2) تحت رقم 5550.

Iج)1

Mustapha ZAKHNINI 

ROCHER CAP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

Mustapha ZAKHNINI

 BP 125. 62602 RAS EL MA
NADOR ، 62602، فلناضور 

فملغرب
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ROCHER CAP شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 0) 
زنقة فلسليلانية خي فلنصر بركان - 

)62)6 فلناضور فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

7ج72.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر   (2(1 ج1  جنرب  في  فملؤرخ 

حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

رأسلالها  مبلغ    ROCHER CAP

مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
زنقة فلسليلانية   (0 فإلجتلاعي رقم 
فلناضور   6(62(  - خي فلنصر بركان 

فملغرب نتيجة ل : فزمة فقتصا  ة.

 (0 و حد  مقر فلتصفية ب رقم 
 - زنقة فلسليلانية خي فلنصر بركان 

22جج6 بركان فملغرب. 

و عين:

و  بو و   فلحق   عبد  فلسيد)0) 
عنوفنه)ف) رفس فملاء فلناضور )62)6 

فلناضور 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 

20  نا ر  بتاريخ  بربكان   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 7.

1(0I

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

STE IMPRIMERIE ASAQRE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

 IMM HAMMOUTI 4EME 18

 ETAGE NUMERO 8 BD IMAM

 GHAZALI OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

 STE IMPRIMERIE ASAQRE

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : 21ج 
شارع فلدرفوفي وجد0 - 62222 

OUJDA فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.((585

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في 10  وليوز 1)2) تقرر حل 
STE IMPRIMERIE ASAQRE شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
 1.222.222 رأسلالها  مبلغ  فلوحيد 
فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن   رهم 
 62222 21ج شارع فلدرفوفي وجد0 - 
OUJDA فملغرب نتيجة لعدم تحقيق 

فلغرض فالجتلاعي.
و عين:

و  بد وري  علار   فلسيد)0) 
عنوفنه)ف) 21ج شارع فلدرفوفي وجد0 
 (0( كلصفي  فملغرب  وجد0   62222

للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
21ج  وفي   (2(1 10  وليوز  بتاريخ 
 62222  - وجد0  فلدرفوفي  شارع 

.OUJDA MAROC
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
27  نا ر  بتاريخ  بوجد0   فلتجارية 

))2) تحت رقم 97.
1(5I

FIDUCIAIRE HAMDELS

JATISMA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
JATISMA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

شفشاوني ن )10 مساكن أتالنتيك 
1 عين فلسبع فلدفر فلبيضاء 2222) 

CASABLANCA فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.178575

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم   (2(1 9)  جنرب  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  «1.522.222  رهم» 

 1.922.222» إلى  «022.222  رهم» 

تقد م حصص    : عن طريق   رهم» 

نقد ة أو عينية.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827757.

1(6I

comptasultlta sarl

BICHR CAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

comptasultlta sarl

تجزئة جد جة زنقة وف  ورغة فلرقم 

01) فلطابق فالول فلدرو0 برشيد ، 

)2)6)، فلدرو0 فملغرب

BICHR CAR شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  

 (-ANNAKHIL 21 IMM FB1

 NOUACEUR CASABLANCA -

27000 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج)70)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   27

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 BICHR : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.CAR

كرفء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلسيارفت بدون سائق.

  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 ANNAKHIL 21 IMM FB1-2
 NOUACEUR CASABLANCA -

.27000 CASABLANCA MAROC
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد ف ريس جلري :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد عا ل فلعنتبي :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  جلري  ف ريس  فلسيد 
 12 حي فلنخيل فملجلوعة ي) علار0 
فلبيضاء  فلنوفصر   2( رقم  فلشقة  

7222) فلنوفصر فملغرب.
عنوفنه)ف)  فلعنتبي  عا ل  فلسيد 
69 بلوك  فل حي فساكا جنيفر0  رقم 

50222 فلخنيفر0 فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فاطنة  بنوري  فلسيد0 
فلنوفصر   6ج6  رقم  فلنخيل  حي 

7222) فلنوفصر فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 05095.
1(7I

auditexpert

Water travaux
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

auditexpert
 n 5 Rue Ghassan Kanafani 6

 eme etage fes n 5 Rue Ghassan
 Kanafani 6 eme etage fes،

30000، Fes maroc
        Water travaux شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 5 شارع 
عالل بن عبد هللا فقامة مكاتب 

ميكا بول  فلطابق 0 رقم 0) فاس - 
2222ج فاس فملغرب.
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رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

1ج01).
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم   (2(1 27  جنرب  في  فملؤرخ 
بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  «722.222  رهم»  قدره 
«1.722.222  رهم» إلى «022.222.) 
مقاصة  إجرفء    : طريق  عن   رهم» 
مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و 

فملستحقة.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
12  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم ))/0)1.
1(8I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

PROBATEL
إعالن متعد  فلقرفرفت

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

PROBATEL «شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: زنقة 
فلياسلين رقم 7 تجزئة فملر�سى - 

222)ج فلحسيلة فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.((29

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 28  جنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
فا ز محلد.  فلسيد  وإضافة  تسلية 
 R أمين.   فلسيد فا ز  و   B 607990
65126ج كلسيب ن مشاركين للشركة 

لفتب0 غيب محدو 0
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 16: فلذي  نص على ما لي: 
ستسيب   28/1(/(2(1 من  فعتبارف 
لللسيب0  فلوحيد  بالتوقيع  فلشركة 
فملشتبك  فلتوقيع  أو  سعا   فلحاتمي 
لللسيب ن فلجد  فلسيد فا ز محلد. 

 R أمين.   فلسيد فا ز  و   B 607990
65126ج في جليع عللياتها فلقانونية 
من  مصرفية  عللية  وأي  وفملالية، 
فالئتلان أو فلسحب أو فإل دفع لجليع 

فملبالغ أو فلشيكات
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالحسيلة  بتاريخ 12  نا ر 

))2) تحت رقم 28.

1(9I

CAB ASSISTANCE

 SARA ASSISTANTES
TECHNIQUES S.A.R.L

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 SARA ASSISTANTES
TECHNIQUES S.A.R.L شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فملنطقة 
فلصناعىية كزنانية , قطعة ))0 , 

فلطابق فالول رقم ) طنجة - 92222 
طنجة فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.62161
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
 (2(1 21  جنرب  في  فملؤرخ 
فملسؤولية  ذفت  شركة  حل  تقرر 
 SARA ASSISTANTES فملحدو 0 
مبلغ    TECHNIQUES S.A.R.L
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
مقرها فإلجتلاعي فملنطقة فلصناعىية 
فلطابق فالول   ,  0(( , قطعة  كزنانية 
رقم ) طنجة - 92222 طنجة فملغرب 

نتيجة ل : عدم فلنجاح باملشروع .
و حد  مقر فلتصفية ب فملنطقة 
 ,  0(( قطعة   , كزنانية  فلصناعىية 
فلطابق فالول  رقم ) طنجة - 92222 

طنجة فملغرب. 

و عين:
و  فلرياني   محسن   فلسيد)0) 
فال لان  فقامة  فر  ج1  عنوفنه)ف) 
طنجة    12 رقم   1 فلطابق  حسنونة 
 (0( فملغرب كلصفي  طنجة   92222

للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية : 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
26  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09682).

2Iج1

ste sabah info

STE EXEAU TP
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

ste sabah info
 n08 bnechlikha benguerir ،

43150، benguerir maroc
STE EXEAU TP شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : حي كيلز  

فلرقم )1 صخور فلرحامنة  فبن 
جرير 152ج0 فبن جرير فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.757
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
1)2) تقرر حل  ج1  جنرب  فملؤرخ في 
STE EXEAU TP شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ 
وعنوفن  12.222  رهم  رأسلالها 
مقرها فإلجتلاعي حي كيلز  فلرقم )1 
152ج0  فبن جرير  صخور فلرحامنة  
فبن جرير فملغرب نتيجة اللشركة لم 

تحقق هدفها .
و عين:

و  منوفر  فلحكيم   عبد  فلسيد)0) 
حي فحريق شارع فلروضة  عنوفنه)ف) 
زنقة  1 رقم 5 مرتيل  152ج0 مرتيل  

فملغرب كلصفي )0) للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 

بتاريخ ج1  جنرب 1)2) وفي حي كيلز  

فلرقم )1 صخور فلرحامنة  حي كيلز  

152ج0  )1 صخور فلرحامنة   فلرقم 

فبن جرير فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بابن جرير  بتاريخ 20  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/26.

1Iج1

FIDUCIAIRE HANI DE COMPTABILITE SARL

KAMIL WORLD COMPANY
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE HANI DE

COMPTABILITE SARL

علار0 2) شقة رقم 0 شارع مسعو  

فلوفقاوي حي فلسالم، 82272، 

فكا  ر فملغرب

 KAMIL WORLD COMPANY

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 50 زنقة 

تانسيفت شقة رقم 1 أكدفل - 

12282 فلرباط فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج15726

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   28

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 KAMIL : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.WORLD COMPANY

عقاقيب   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

 / تجار0 عامة   / مشتبكة بالتقسيط 

فستيبف  وتصد ر.
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 50  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 - أكدفل   1 زنقة تانسيفت شقة رقم 

12282 فلرباط فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  طرف بي  أحلد  فلسيد 
رقم 51 شارع فلحسن فلثاني  122ج1 

بوزنيقة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  طرف بي  أحلد  فلسيد 
رقم 51 شارع فلحسن فلثاني 122ج1 

بوزنيقة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
25  نا ر  بتاريخ  بالرباط   فلتجارية 

))2) تحت رقم 8/)1)1.
I)ج1

CONSULTATION ET SERVICES

RHITA MALAK-BAT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

CONSULTATION ET SERVICES
 CASABLANCA, 549BD ABA

 CHOUAIB DOUKALI DRISSIA 2
 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC
RHITA MALAK-BAT شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 
فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 509 
فلطابق ج فإل ريسية ) شارع أبى 
شعيب فلدكالي - 2522) فلدفر 

فلبيضاء  فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج)9)02.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر حل   (2(1 نونرب   (0 فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
RHITA MALAK-BAT  مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 

فإل ريسية  ج  فلطابق   509 فإلجتلاعي 

) شارع أبى شعيب فلدكالي - 2522) 

فلدفر فلبيضاء  فملغرب نتيجة ل : - 

تزفوله  فلتي  لنشاط  فلنهائي  فلتوقف 

موضوعها  تحقيق  لعدم  فلشركة 

فالجتلاعي

 509 ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

أبى  شارع   ( فإل ريسية  ج  فلطابق 

فلدفر   (2522  - فلدكالي   شعيب 

فلبيضاء  فملغرب. 

و عين:

و  كرفم  فلسيد)0)  وسف   

8 عين  عنوفنه)ف) علار0   رج ب رقم 

فلشق 2522) فلدفر فلبيضاء  فملغرب 

كلصفي )0) للشركة.

غربي  فلجليل   عبد  فلسيد)0)  

تجزئة   1( شقة   15 عنوفنه)ف)  و 

فملغرب  فلجد د0    (2522 سلسبيل 

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 

 (7 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 8ج8262.

Iجج1

CONSULTATION ET SERVICES

JALYOU-BAT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

CONSULTATION ET SERVICES

 CASABLANCA, 549BD ABA

 CHOUAIB DOUKALI DRISSIA 2

 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC

JALYOU-BAT شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )60 

فلطابق فألول شارع أبى شعيب 

فلدكالي فإل رسية 1 - 2522) فلدفر 

فلبيضاء  فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج7)57ج.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر حل   (2(1 نونرب   (0 فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها  مبلغ    JALYOU-BAT
مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
فألول شارع  فلطابق   60( فإلجتلاعي 
 -  1 فإل رسية  فلدكالي  شعيب  أبى 
2522) فلدفر فلبيضاء  فملغرب نتيجة 

ل : - 
فلتوقف فلنهائي لنشاط فلتي تزفوله 
موضوعها  تحقيق  لعدم  فلشركة 

فالجتلاعي
 60( ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
شعيب  أبى  شارع  فألول  فلطابق 
فلدفر   (2522  -  1 فلدكالي فإل رسية 

فلبيضاء  فملغرب. 
و عين:

و  كرفم  فلسيد)0)  وسف   
8 عين  عنوفنه)ف) علار0   رج ب رقم 
فلشق 2522) فلدفر فلبيضاء  فملغرب 

كلصفي )0) للشركة.
غربي  فلجليل   عبد  فلسيد)0) 
تجزئة   1( شقة   15 عنوفنه)ف)  و 
فلدفر   (2522 فلجد د0  سلسبيل 
 (0( كلصفي  فملغرب  فلبيضاء  

للشركة.
وعند فإلقتضاء فلحدو  فملفروضة 
محل  لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و  فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 7ج8262.
0Iج1

EXTRA COMPT

EURO WAY
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

EXTRA COMPT
 SECTEUR A RUE 33 N° 6 EL

 BASSATINE ، 50020، MEKNES

MAROC

EURO WAY شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي علار0 ب 

ج محل ) فملنصور - 52222 مكناس 

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

2821ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تلت   (2(1 1)  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

فمان  ف فرغة   (0( فلسيد  تفويت 

أصل  من  فجتلاعية  حصة   1.222

 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.222

1)  جنرب  ف فرغة غبد فلعزيز بتاريخ 

.(2((

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

ج1  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 152.

5Iج1

EXTRA COMPT

EURO WAY
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب جد د للشركة

EXTRA COMPT

 SECTEUR A RUE 33 N° 6 EL

 BASSATINE ، 50020، MEKNES

MAROC

EURO WAY  شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي علار0 ب 

ج محل ) فملنصور - 52222 مكناس 

فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

2821ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تم تعيين  1)  جنرب  فملؤرخ في 

فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

ف فرغة عبد فلعزيز كلسيب وحيد تبعا 

لقبول فستقالة فملسيب.
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 152.
6Iج1

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L(

(A-U

ITER UNIVERSUM
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع فلحريري، فلطابق فلثالت، 
رقم )ج ، 92222، طنجة فملغرب

ITER UNIVERSUM شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلعرفان 
) مجلوعة 1ج علار0 12 ط) رقم 

)18. - 92222 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

7ج0ج)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ITER  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.UNIVERSUM
فلنقل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فملحلي وفلدولي للبضائع, ناقل فلشحن 

فلربي, وكيل فلشحن..
عنوفن فملقر فالجتلاعي : فلعرفان ) 
مجلوعة 1ج علار0 12 ط) رقم )18. 

- 92222 طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلكنوني  حلز0  فلسيد 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فلكنوني  حلز0  فلسيد 
ج  مجلوعة  ج  فالندلس  باب  مجلع 
علار0 12 رقم )16 فكزنا ة . 92222 

طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلكنوني  حلز0  فلسيد 
ج  مجلوعة  ج  فالندلس  باب  مجلع 
علار0 12 رقم )16 فكزنا ة . 92222 

طنجة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 9جج.
7Iج1

STE FIDUTRA-COM

SOBOTEC
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

STE FIDUTRA-COM
علار0 فلربكة فلطابق ج رقم 19 شارع 

عالل فلفا�سي ، 02222، مرفكش 
فملغرب

SOBOTEC شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فبوفب 
مرفكش ج ش 12 علار0 )0 فلشقة 

12 - 02222 مرفكش فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.50259

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
رفع  تم   (2(( 25  نا ر  في  فملؤرخ 
رأسلال فلشركة بلبلغ قدره «52.222 
إلى  «52.222  رهم»  أي من   رهم» 
«122.222  رهم» عن طريق :  تقد م 

حصص نقد ة أو عينية.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج175ج1.
8Iج1

ساجيس كونساي

STE IMOUFID
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

ساجيس كونساي
مكاتب فملنار0 شارع عالل فبن عبد 
هللا فلطابق فلثالث رقم 6ج فاس ، 

2222ج، فاس فملغرب
STE IMOUFID شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم ))، 

شارع عبد فلحليد بن با يس، إقامة 
النوبليس 1  - 2222ج فاس فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.02691
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في 21 نونرب 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
بن  فلحليد  عبد  شارع   ،(( «رقم 
با يس، إقامة النوبليس 1  - 2222ج 
فلطابق   ،1 «متجر  إلى  فاس فملغرب» 
عين  طريق  فلربج،  إقامة  فألر�سي، 

فلشقف - 2222ج فاس  فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
12  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 8ج1.
9Iج1

EL MAQHOR ABDELHAK

STE BARAE CASH SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع فلفدفء تجزئة سليب0 تاونات  
0222ج  فملغرب تاونات، 0222ج، 

تاونات فملغرب
 STE BARAE CASH SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 
فلجيش فمللكي زنقة ليشبونة حي 
فلدمنة تاونات - 0222ج تاونات 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج)2)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.BARAE CASH SARL AU

غرض فلشركة بإ جاز : -تسهيالت.

شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

حي  ليشبونة  زنقة  فمللكي  فلجيش 

تاونات  0222ج   - تاونات  فلدمنة 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 52.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : علر  فلحجاجي  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  علر  فلحجاجي  فلسيد 

ليشبونة  زنقة  فمللكي  فلجيش  شارع 

تاونات  0222ج  تاونات  فلدمنة  حي 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  علر  فلحجاجي  فلسيد 

شارع فلجيش فمللكي زنقة ليشبونة حي 

فلدمنة تاونات 0222ج تاونات فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بتاونات  

))2) تحت رقم 26.

102I
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موثقة

أمينة الخير
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

موثقة
6ج ملر فلثازي -  رج أوه - فلطابق 
فألول ، 2282)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
أمينة فلخيب شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلدفر 

فلبيضاء - 05 شارع غاندي - 2222) 
فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5(8515

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 شتنرب   (8
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
أمينة   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

فلخيب.
فإلنعاش   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلعقاري.
فلدفر   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلبيضاء - 05 شارع غاندي - 2222) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
بقيلة  ج1   : برف 0  محلد  فلسيد 

22ج.1  رهم.
ج1   : برف 0  فلعالي  عبد  فلسيد 

بقيلة 22ج.1  رهم.
فلسيد عز فلد ن برف 0 : )1 بقيلة 

22).1  رهم.
بقيلة   1(  : برف 0  فؤف   فلسيد 

22).1  رهم.
فلسيد0 تازي نجية : 6 بقيلة 622 

 رهم.

 18  : برف 0  كريم  محلد  فلسيد 

بقيلة 1.822  رهم.

 18  : برف 0  أمين  محلد  فلسيد 

بقيلة 1.822  رهم.

فلسيد0 لينة برف 0 : 8 بقيلة 822 

 رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :

 (1 فلسيد محلد برف 0 عنوفنه)ف) 

2222) فلدفر  محج جالد فبن فلوليد 

فلبيضاء فملغرب.

فلسيد عبد فلعالي برف 0 عنوفنه)ف) 

أنفا - فيال باسيفيك - ملر فوكاليبتوس  

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

فلسيد عز فلد ن برف 0 عنوفنه)ف) 

فملحيط  شارع   (2  - فلذئاب  عين 

فلبيضاء  فلدفر   (2222 فالطل�سي 

فملغرب.

 52 عنوفنه)ف)  برف 0  فؤف   فلسيد 

 (2222 شارع عبد فلكريم فلخطابي 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

فلسيد0 تازي نجية عنوفنه)ف) فنفا 
 (2222 لينا  فيال   - زنقة طلاريس   -

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

برف 0  كريم  محلد  فلسيد 
حي  بوكلاز  أ ت  زنقة   1( عنوفنه)ف) 

فلسالم 2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

برف 0   أمين  محلد  فلسيد 

إقامة  غاندي  شارع   05 عنوفنه)ف)  

فلبيضاء  فلدفر   (2222  اسلين 

فملغرب.

فلسيد0 لينة برف 0 عنوفنه)ف) عين 
 (2222 زنقة كيبكومار   27  - فلذئاب 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عبد فلعالي برف 0 عنوفنه)ف) 

أنفا - فيال باسيفيك - ملر فوكاليبتوس  

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب

برف 0   أمين  محلد  فلسيد 

إقامة  غاندي  شارع   05 عنوفنه)ف) 

فلبيضاء  فلدفر   (2222  اسلين 

فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم )6ج828.
101I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

CAFE WINO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 25
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
CAFE WINO شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زفوية زنقة 

فلقائد فالشطر و شارع بئب فنزرفن 
، فقامة ربح )ب) رقم ج فملعاريف - 

2جج2) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
1ج977ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  1ج  جنرب  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها  مبلغ    CAFE WINO
مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
فإلجتلاعي زفوية زنقة فلقائد فالشطر 
)ب)  فقامة ربح   ، و شارع بئب فنزرفن 
فلدفر  2جج2)   - فملعاريف  ج  رقم 
فلخسائر   : فملغرب نتيجة ل  فلبيضاء 
في  فملقفلة  فلحسابات  في  فملسجلة 
أرباع  ثالثة  عن  أكرب  1)2)/)1/1ج 
رأس فملال و بسبب فملناخ فالقتصا ي 

فلصعب للغا ة.
زفوية  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
زنقة فلقائد فالشطر و شارع بئب فنزرفن 
 - فملعاريف  ج  رقم  )ب)  فقامة ربح   ،

2جج2) فلدفر فلبيضاء فملغرب. 
و عين:

و  سكندر  جالل   فلسيد)0) 
محلد  مامون  زنقة   6 عنوفنه)ف) 
فقامة روض فألزهر فلطابق ج معاريف 
فملغرب  فلبيضاء  فلدفر  2جج2) 

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 

ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828198.

10(I

ALLEGEANCE CONSULTING

NINA NATUREL SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة فلرو ني تقاطع شارع طانطان 

و شارع لبنان فقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طنجة فملغرب

NINA NATUREL SARL  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تقاطع 

شارع طنطان وليبيا فقامة لينا 

فلطابق فلرفبع رقم 51  طنجة 

92222 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

جججج)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 10  نا ر 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 NINA  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

. NATUREL SARL

تسويق   -  : غرض فلشركة بإ جاز 

كافة فملنتجات فلزرفعية.

فالرف�سي  وفستغالل  -زرفعة 

فلزرفعية..

تقاطع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

لينا  فقامة  وليبيا  طنطان  شارع 

فلطابق فلرفبع رقم 51  طنجة 92222 

طنجة فملغرب.
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أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 
 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد0 نسرين بناني :  52 حصة 
بقيلة 122  رهم للحصة .

 52   : فلسيد فحلد حسن فلزيات 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  بناني  نسرين  فلسيد0 
0 بلوك في حي فلرياض   5 قطاع  رقم 

12222 فلرباط فملغرب.
فلزيات  حسن  فحلد  فلسيد 
بن  فلقا�سي  زنقة    (2 عنوفنه)ف) 
 12222 حلا ي فلصنهاجي فلسوي�سي 

فلرباط فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  بناني  نسرين  فلسيد0 
0 بلوك في حي فلرياض   5 قطاع  رقم 

12222 فلرباط فملغرب
فلزيات  حسن  فحلد  فلسيد 
بن  فلقا�سي  زنقة    (2 عنوفنه)ف) 
 12222 حلا ي فلصنهاجي فلسوي�سي 

فلرباط فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
26  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 2)097).
Iج10

GHINA CAR

 ZAHIA محطة الزاهية
STATION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

FCCA ATLAS
 AVENUE  ALLAL EL FASSI LOT

 RATMA IMM 89 APPT N°5
 ,1ETG APPT MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
  ZAHIA STATION محطة فلزفهية

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
 A وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فملسيب0 ج
رقم50) فلشقة ج مرفكش - 02222 

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  نا ر 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

: محطة  فإلقتضاء بلختصر تسليتها 

. ZAHIA STATION فلزفهية

توزيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

جدمة  ومحطة  فلبتبولية  فملنتجات 

زيوت   - )وقو   فملركبات  صيانة 

تشحيم - غسيل وتشحيم سيارفت).

فملسيب0   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 - مرفكش  ج  فلشقة  رقم50)   A ج 

02222 مرفكش فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 88.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 112   : لطيفة  مبهيض  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 102   : محلد  زكزوتي  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد0 زكزوتي كريلة :  72 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد0 زكزوتي فمينة :  72 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد زكزوتي عبد فلقا ر :  102 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد0 زكزوتي  رجاء :  72 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد0 زكزوتي زبيد0 :  72 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد0 زكزوتي زهرفء :  72 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد زكزوتي عبد فلفتاح :  102 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 مبهيض لطيفة عنوفنه)ف) 

فلسلاللية   8 فلرفشيد ة رقم  تجزئة 

02222 مرفكش فملغرب.

عنوفنه)ف)  محلد  زكزوتي  فلسيد 

فالميب  شارع   18 رقم   1 فلرويضات 

مرفكش   02222 هللا  عبد  موالي 

فملغرب.

فلسيد0 زكزوتي كريلة عنوفنه)ف) 

سفلي  طابق  مالرمي  زنقة  مكرر   6

فلدفر   (2222 فلوري   فال  ج  شقة 

فلبيضاء فملغرب.

عنوفنه)ف)  فمينة  زكزوتي  فلسيد0 

عين مزوفر   جج  تجزئة  اسلينة رقم 

02222 مرفكش فملغرب.

فلقا ر  عبد  زكزوتي  فلسيد 

 1 مجلوعة  ف لان  تجزئة  عنوفنه)ف) 

مرفكش   02222 تسلطانت    ( علار0 

فملغرب.

عنوفنه)ف)  رجاء  فلسيد0 زكزوتي  

 وفر فلحاللفة جاقلة  6122) برشيد 

فملغرب.

عنوفنه)ف)  زبيد0  زكزوتي  فلسيد0 

شارع   110 رقم  فلرويضات  تجزئة 

فالميب موالي عبد هللا 02222 مرفكش 

فملغرب.

عنوفنه)ف)  زهرفء  زكزوتي  فلسيد0 

عين مزوفر   5ج  تجزئة  اسلينة رقم 

02222 مرفكش فملغرب.

فلفتاح  عبد  زكزوتي  فلسيد 

عنوفنه)ف) شارع يعقوب فملنصور فيال 

6) جليز 02222 مرفكش فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلفتاح  عبد  زكزوتي  فلسيد 

عنوفنه)ف) شارع يعقوب فملنصور فيال 

6) جليز 02222 مرفكش فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم جج17ج1.

100I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

 SOCIETE DE ROUTES

 GENIE CIVIL ET

ENVIRONNEMENT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION

SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9

VN FES ، 30000، FES MAROC

 SOCIETE DE ROUTES GENIE

 CIVIL ET ENVIRONNEMENT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع اللة 

أمينة إقامة علر فلخيام فلشقة رقم 

1ج فاس - 2222ج فاس فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

1ج577.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

فملؤرخ في 11 نونرب 1)2) تم  تحويل  

من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 

«شارع اللة أمينة إقامة علر فلخيام 

2222ج فاس   - 1ج فاس  فلشقة رقم 

«شارع اللة أمينة إقامة  إلى  فملغرب» 
مكرر  1ج  رقم  فلشقة  فلخيام  علر 

فاس - 2222ج فاس  فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

27  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1)116/2.

105I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ZHIYIN MANAGEMENT
إعالن متعد  فلقرفرفت

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

ZHIYIN MANAGEMENT «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0»
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وعنوفن مقرها فالجتلاعي: مكتب 
رقم ) ،  لين ، شقة رقم 6 ، زفوية 
شارع طارق بن زيا  وفبن عائشة ، 
فقامة فكسيل سيور،علار0 18 - 

02222 مرفكش فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.1172(7

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فتخاذ  1)2)تم  نونرب   (5 في  فملؤرخ 

فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

تحؤيل فملقر فإلجتلاعي للشركة
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

إضافة فلشعار فلتجاري
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
فلتجارية  فلعالمة  «زهيين منجلنت» 

هي:رياض برسفون
بند رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
16  رب زعري  مقر فلشركة فلجد د: 

قنارية فملد نة مرفكش
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1782ج1.

106I

BETA FIDUCIAIRE

 BOUCHTA ET ZAROUKI
TRANSPORT

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تعيين مسيب جد د للشركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

 BOUCHTA ET ZAROUKI
TRANSPORT  شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

 رففيف ) زنقة س 75 - 62222 
وجد0 فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(99(5

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم تعيين   (2(1 نونرب   29 فملؤرخ في 
مسيب جد د للشركة فلسيد)0) زروقي 

شيلاء كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
16  جنرب  بتاريخ  بوجد0   فلتجارية 

1)2) تحت رقم ج2ج0.
107I

OUSSA BUILD SARL

OUSSA BUILD SARL
إعالن متعد  فلقرفرفت

OUSSA BUILD SARL
طنجة حي فملجاهد ن تجزئة فقبيب 

فقامة مرو0 ) فلطابق فالر�سي ، 
92222، طنجة فملغرب

OUSSA BUILD SARL «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: حي 
فملجاهد ن تجزئة فقبيب فقامة مرو0 
) فلطابق فالر�سي - 92222 طنجة 

فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
ج9)65.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
1)2) تم فتخاذ  21  جنرب  فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: ذ
علم  إل ف قرفر رقم - 
على  فلذي  نص   : بوفا0  وفلتصريح 
بوفا0  وفلتصريح  فإلعالم  ما لي: - 
فلشريك فلوحيد فلسيد محلد بوزيزف 

وفلتصريح بدجول شركاء جد 
جليع  إرفثة  قرفر رقم - 
فلحصص فملللوكة سلفا لللتوفي من 
طرف فلورثة: فلذي  نص على ما لي: 
فملللوكة  فلحصص  جليع  إرفثة   -
سلفا من طرف فملتوفى فلسيد محلد 
بوزيزف وفمللثلة في 122 حصة من فئة 
من  فلوفحد0  للحصة  1222  رهم 
أرملته فلسيد0 فضيلة   : طرف ورثته 
سلوى  بناته  حصة)،   10( فمليلوني 
بوزيزف ))1 حصة)، سهام بوزيزف ))1 

حصة)،   1(( بوزيزف  نعيلة  حصة)، 
حصة)،   (5( بوزيزف  فشرف  وفبنه 
وفبنه  اسين بوزيزف )5) حصة)،  تبعا 
لرسم فإلرفثة فملؤرخ في 1)2)/25/))
فملسيب  تعيين  قرفر رقم - 
فلوحيد للشركة بالنيابة. : فلذي  نص 
فلسيد  تعيين  على ما لي: - 
فلجنسية،  مغربي  بورفس،  محلد 
فالندلس  تجزئة  بــــطنجة  وفلساكن 
كلسيب  ج6،  فلقطعة  ف  فلعوفمية 
ملد0  وذلك  بالنيابة،  للشركة  وحيد 
تلزم فلشركة في جليع  غيب محدو 0. 

معامالتها بتوقيع فملسيب فلوحيد. 
وإعا 0  تحيين  قرفر رقم - 
 : للشركة  فألسا�سي  فلقانون  صياغة 

فلذي  نص على ما لي: - 
فلقانون  صياغة  وإعا 0  تحيين 
فألسا�سي للشركة في شكل شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 بعد0 شركاء.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
على  فلذي  نص   :  2 رقم  بند 
ما لي: تحيين وإعا 0 صياغة فلقانون 
فألسا�سي للشركة في شكل شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 بعد0 شركاء.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
25  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09601).

108I

CABINET MASTER COMPTABLE

IMINTA SERVICES SARL 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

إغالق فرع تابع لشركة تجارية  وجد 
مقرها فالجتلاعي باملغرب

CABINET MASTER COMPTABLE
 AV HASSAN 2 RESIDENCE

 OUAKRIM N 103
 IMINTANOUT ، 41050،
IMINTANOUT MAROC

 IMINTA SERVICES SARL «شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: شارع بيب 
فنزفرفن فمنتانوت - 01252 فمنتانوت 

فملغرب.

«إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
 وجد مقرها فالجتلاعي باملغرب»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

ج575.
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
تقرر   (2(( 27  نا ر  في  فملؤرخ 
 IMINTA لشركة   تابع  فرع  إغالق 
 IMINTA تسليته   SERVICES SARL
وفلكائن   SERVICES SUCCURSALE
عنوفنه في شارع بيب فنزفرفن ف ت  فو  

فلصوير0 - 00262 فلصوير0 فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
فالبتدفئية بالصوير0  بتاريخ 10  نا ر 

))2) تحت رقم 27.
109I

STE DAY FINANCE

 STE GPSKIT NORD
AFRIQUE SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

STE DAY FINANCE
ساحة فلحرية فلرقم ج1 فلطابق 

فلثاني فلفقيه بن صالح ، 22)ج)، 
فلفقيه بن صالح فملغرب

 STE GPSKIT NORD AFRIQUE
SARL AU شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : 10) 
فلزنقة 59 حي فملصلى فلفقيه بن 
صالح - 22)ج) فلفقيه بن صالح 

فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
57)ج.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
1)2) تقرر حل  ج)  جنرب  فملؤرخ في 
 STE GPSKIT NORD AFRIQUE
مسؤلية  ذفت  شركة   SARL AU
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
مقرها فإلجتلاعي 10) فلزنقة 59 حي 
22)ج)   - بن صالح  فلفقيه  فملصلى 
فلفقيه بن صالح فملغرب نتيجة ألزمة 

فلقطاع.
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و عين:

و  جو   فملصطفى   فلسيد)0) 

رقم   5( زنقة  فملصلى  حي  عنوفنه)ف) 

)1  22)ج) فلفقيه بن صالح فملغرب 

كلصفي )0) للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 

 (10 وفي   (2(1 ج)  جنرب  بتاريخ 

بن  فلفقيه  فملصلى  حي   59 فلزنقة 

صالح  بن  فلفقيه  22)ج)   - صالح 

فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ  فالبتدفئية بالفقيه بن صالح  

ج2  نا ر ))2) تحت رقم )5ج.

152I

 مانا جلنت فند كونسيلتينغ

IDEAL AUTO ENTRETIEN
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

IDEAL AUTO ENTRETIEN

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : حي 

فلزيتون ، فمزورن - 52))ج 

فلحسيلة فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.(707

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  6)  جنرب  فملؤرخ في 

IDEAL AUTO ENTRETIEN   شركة

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ رأسلالها 2.222)  رهم وعنوفن 

 ، فلزيتون  حي  فإلجتلاعي  مقرها 

فملغرب  فلحسيلة  52))ج   - فمزورن 

نتيجة لقرفر فلشركاء.

نجيب فزرقان و  و عين:فلسيد)0) 

عنوفنه)ف) 65 زنقة فلكوير0 حي سيدي 

فملغرب،  فلحسيلة  222)ج  عابد 

كلصفي )0) للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 

حي  وفي   (2(1 18  جنرب  بتاريخ 

فلزيتون ، فمزورن - 52))ج فلحسيلة 

فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالحسيلة بتاريخ )1  نا ر 

))2) تحت رقم 12.
مقتطف من فجل فإلشهار

151I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 COMPAGNIE AGRICOLE
PRODUITS SELECTIONNES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
قفل فلتصفية

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 COMPAGNIE AGRICOLE
 PRODUITS SELECTIONNES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : رقم 

70تجزئة فلهدى ف ت ملول فنزكان - 
86152 فنزكان فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.16029
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 شتنرب   28 في  فملؤرخ 
 COMPAGNIE AGRICOLE حل 
 PRODUITS SELECTIONNES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 مبلغ 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
70تجزئة  رقم  فإلجتلاعي  مقرها 
 86152  - فنزكان  ملول  ف ت  فلهدى 
لتصفية  نتيجة  فملغرب  فنزكان 

فلشركة.
و عين:

وفرزفمن  عبد فلكريم    فلسيد)0) 
فلطابق   6)مكرر  رقم   عنوفنه)ف)  و 
21علار0 20فقامة تلزفرت ف ت ملول 
فملغرب كلصفي  ملول  ف ت   86152

)0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
رقم  وفي   (2(1 2ج  جنرب  بتاريخ 
 - 70تجزئة فلهدى ف ت ملول فنزكان 

86152 فنزكان فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

27  نا ر  بتاريخ  بانزكان   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم )ج.

15(I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

KF CAPITAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS

1) ، مكتب 17، فلطابق فلثاني، 

مكاتب باالص ، شارع عبد فلكريم 

فلخطابي، فاس ، 2222ج، فاس 

فملغرب

KF 100.000 شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فقامة 

فليوبية مكتب 6ج فلطابق 6 شارع 

عالل بن عبد هللا  - 2222ج فاس 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5ج728

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدف  فلقانون   (2(1 9)  جنرب 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 KF  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.122.222

: فملساهلة  غرض فلشركة بإ جاز 

في فلشركات.

فقامة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

شارع   6 فلطابق  6ج  مكتب  فليوبية 

فاس  2222ج   - عالل بن عبد هللا  

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 622   : بدرفلد ن  كتاني  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 122   : سلوى  حنيني  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

  : فلزهرفء  فاطلة  كتاني  فلسيد0 

122 حصة بقيلة 122  رهم للحصة 

122 حصة    : فلسيد0 كتاني حفصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد0 كتاني سار0 :  122 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد كتاني بدرفلد ن عنوفنه)ف) 
زنقة فلعابد فلفا�سي  ج  1فلشقة  رقم 

فاس  2262ج  فلخطيب  فبن  شارع 

فملغرب.

عنوفنه)ف)  سلوى  حنيني  فلسيد0 
زنقة فلعابد فلفا�سي  ج  1فلشقة  رقم 

فاس  2262ج  فلخطيب  فبن  شارع 

فملغرب.

فلزهرفء  فاطلة  كتاني  فلسيد0 
عنوفنه)ف) رقم 1فلشقة ج زنقة فلعابد 

2262ج  فلفا�سي شارع فبن فلخطيب 

فاس فملغرب.

فلسيد0 كتاني حفصة عنوفنه)ف) 
زنقة فلعابد فلفا�سي  ج  1فلشقة  رقم 

فاس  2262ج  فلخطيب  فبن  شارع 

فملغرب.
فلسيد0 كتاني سار0 عنوفنه)ف) رقم 
1فلشقة ج زنقة فلعابد فلفا�سي شارع 

فبن فلخطيب 2262ج فاس فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد كتاني بدرفلد ن عنوفنه)ف) 
زنقة فلعابد فلفا�سي  ج  1فلشقة  رقم 

فاس  2262ج  فلخطيب  فبن  شارع 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 159.

Iج15
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FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 LABORATOIRE
 D›ANALYSES MÉDICALES

BENLAHCEN
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
 LABORATOIRE D›ANALYSES

MÉDICALES BENLAHCEN شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 

فألمان 11 شارع محلد زفزفف إقامة 
صفية )،فلطابق فلسفلي  سيدي  
مومن )202) فلدفرفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج856)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 12  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 LABORATOIRE D’ANALYSES

.MÉDICALES BENLAHCEN
جترب   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
أو  فلكيليائية   ، فلطبية  للتحاليل 

فلصناعية..
تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
11 شارع محلد زفزفف إقامة  فألمان 
سيدي   فلسفلي   )،فلطابق  صفية 

مومن )202) فلدفرفلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد  ونس سال0 :  1.222 حصة 
بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  سال0  فلسيد  ونس 
 1 طابق   7 شقة   60 بلوك ف علار0 
جنان فلدرو0 برشيد )2)6)  برشيد 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  سال0  فلسيد  ونس 
 1 طابق   7 شقة   60 بلوك ف علار0 
جنان فلدرو0 برشيد )2)6)  برشيد 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 08ج828.
150I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

JANA SYSTEM
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

JANA SYSTEM شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالجتلاعي رقم  
12شارع فكا  ر ف ت ملول - 86152 

فنزكان فملغرب.
تغييب تسلية فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج221)

فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
نونرب  2ج  في  فملؤرخ  فإلستثنائي 
تم تغييب تسلية فلشركة من   (2(1
 ULTRA» إلى   «JANA SYSTEM»

. «INSULATION
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
26  نا ر  بتاريخ  بانزكان   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 5).
155I

FISCALITY CONSULTING CENTER

STE RM-PROTECT SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل مكان فرع تابع للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 STE RM-PROTECT SARL AU

«شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي رقم ج6 
زنقة عبد فلخالق فلطوريس تجزئة 

فسيف  فل مرفكش - 02222 
مرفكش فملغرب.

«تحويل مكان فرع تابع للشركة»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.96861
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
تقرر   (2(1 ج1  جنرب  في  فملؤرخ 
 STE لشركة  تابع  فرع  مكان  تحويل 
من   RM-PROTECT SARL AU
فملز لفة  شارع   ,1( أ  )),علار0  رقم 
فملغرب  مرفكش   02222  - ,مرفكش 
فلباب  -22ف,بجانب  رقم  فملحل  إلى 
شارع   ,1( أ  للعلار0,علار0  فلرئي�سي 
فملز لفة ,مرفكش    - 02222 مرفكش 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1685ج1.
156I

مكتب فالستاذ زفهدي عبدفلعزيز موثق

BEM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة

مكتب فالستاذ زفهدي عبدفلعزيز 
موثق

فلدفر فلبيضاء شارع ) مارس زنقة 
فمستب فم علار0 6 فلرقم 6 - فلطابق 

) ، 2092)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

BEM «شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: فلدفر 

فلبيضاء 2) زنقة مو�سى بنو نصيب  - - 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

«مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.76(55

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 19  وليوز 218)

فألسا�سي  فلنظام  مالءمة  تقرر 

 - فلقانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

من  فجتلاعية  حصة   (07 تفويت 

متبوف،  فلكريم  عبد  فلسيد  طرف 

لفائد0 فلسيد رضوفن بيض. 

فجتلاعية  حصة  60ج  تفويت   -

من طرف فلسيد محلد منيب فلصايغ، 

لفائد0 فلسيد رضوفن بيض.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

شتنرب 218) تحت رقم 5جج676.

157I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

MCH BUILD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ

BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE

 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 

)فملغرب)

MCH BUILD شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ج شارع 

فبي فلحسن فلشا لي فلسعا 0 رقم ج 

فلطابق 8 رقم 19 - 92222 طنجة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

025ج)1
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في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب  ج) 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 MCH : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.BUILD
فالنعاش   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلعقاري.
شارع  ج   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
ج  فبي فلحسن فلشا لي فلسعا 0 رقم 
طنجة   92222  -  19 رقم   8 فلطابق 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (52   : طارق  فملشوري  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 (52   : سليب  فملشوري  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 (52   : محلد  فملشوري  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد فملشوري مرف  :  52) حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  مرف   فملشوري  فلسيد 
222)ج  فمزورن  صيدف  زنقة   16

فلحسيلة فملغرب.
فلسيد فملشوري محلد عنوفنه)ف) 
222)ج  فمزورن  صيدف  زنقة   16

فلحسيلة فملغرب.
عنوفنه)ف)  سليب  فملشوري  فلسيد 
222)ج  فمزورن  صيدف  زنقة   16

فلحسيلة فملغرب.
فلسيد فملشوري طارق عنوفنه)ف) 
222)ج  فمزورن  صيدف  زنقة   16

فلحسيلة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فملشوري محلد عنوفنه)ف) 
222)ج  فمزورن  صيدف  زنقة   16

فلحسيلة فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج9).

158I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

BUSINESS 22
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي فلفتح ساحة فلنيل رقم 62 
فلعيون ، 72222، فلعيون فملغرب

BUSINESS 22 شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلوكالة 1 
بلوك E رقم ج79 - 72222 فلعيون 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج982ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 27  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.BUSINESS 22
فشغال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبناء فملتعد 0.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : فلوكالة 1 
فلعيون   72222  - ج79  رقم   E بلوك 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

5.222.222  رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد محلد فملوساوي :  52.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 : فملوساوي  محلد  فلسيد 

5222222 بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد محلد فملوساوي عنوفنه)ف) 

حي فلقدس تجزئة فلوفاق 1522 رقم 

)111 72222 فلعيون فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلد فملوساوي عنوفنه)ف) 

حي فلقدس تجزئة فلوفاق 1522 رقم 

)111 72222 فلعيون فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

12  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ج6.

159I

s1 consulting

 SOCIETE BOUASSIS CAR

SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

s1 consulting

 imm 2eme etage ville 18

nouvelle sefrou3 صفرو - 1222ج 

صفرو فملغرب.

بعسيس كار شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : رقم 627 

بلوك ج بنصفار صفرو - 1222ج 

صفرو فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.((71

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تقرر حل   (2(1 نونرب   12 فملؤرخ في 

مسؤلية  ذفت  شركة  كار  بعسيس 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ 

وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 

بلوك   627 رقم  فإلجتلاعي  مقرها 

صفرو  1222ج   - بنصفار صفرو  ج 

فملغرب نتيجة ألزمة .

و عين:

و  بعسيس  سعيد  فلسيد)0) 
627 بلوك ج بنصفار  عنوفنه)ف) رقم 

فملغرب  صفرو  1222ج  صفرو 

كلصفي )0) للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 

 627 1)2) وفي رقم  نونرب   15 بتاريخ 

1222ج   - صفرو  بنصفار  ج  بلوك 

صفرو فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب   15 بتاريخ  بصفرو  فالبتدفئية 

1)2) تحت رقم 6)).

162I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

 SEA CLIFF - HOTEL ACROSS 

-
إعالن متعد  فلقرفرفت

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS

1) ، مكتب 17، فلطابق فلثاني، 

مكاتب باالص ، شارع عبد فلكريم 

فلخطابي، فاس ، 2222ج، فاس 

فملغرب

 - SEA CLIFF - HOTEL ACROSS 

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: رقم 76 

شارع فلشفشاوني - 2222ج فاس  

فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

819جج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 1ج  جنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

ترجيص شريك جد د

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

فملصا قة على تفويت حصص شركة

قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 

فستقالة فملسيبوتعيين مسيبجد د

قرفر رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 

تحيين فلنظام فالسا�سي.
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وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 
فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم 6: فلذي  نص على ما لي: 
فلنقد ة  بالحصص  فلشركاء  تقدم 
 KF CAPTAL -فلشركة  بحيث: 
جون  فلسيد   -  9.025.000,00 DH
DH 9.025.000,00 باتيست باجيس
على  فلذي  نص   :17 رقم  بند 
ما لي: تعيين فلسيد بدر فلد ن كتاني 

مسيبف للشركة ملد0 غيب محدو 0
على  فلذي  نص   :7 رقم  بند 
في  فلشركة  رفسلال  حد   ما لي: 
فلى  مقسلة  18.050.000,00  رهم 
 100,00 بقيلة  حصة   182.522
ما  حسب  موزعة  للحصة   رهم 
 KF تقدم به فلشركاء بحيث: -فلشركة
فلسيد   - حصة   CAPITAL 90.250
جون باتيست باجيس 52).92 حصة
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج2).
161I

LA DILIGENCE COMPTABLE

ELEC-ENERGIES
إعالن متعد  فلقرفرفت

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد فلعزيز فلثعالبي شارع 
عالل بن عبد هللا فلطابق فلثاني 
فملكتب رقم 10 فاس ، 2222ج، 

فاس فملغرب
ELEC-ENERGIES «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: رقم ج2) 
مكرر شارع فلحضري مفلوري )  - 

2222ج فاس فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
5ج)9ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في ))  جنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي:  
522 حصة بلبلغ  بيع   : بيع حصص 
فلوفحد0  للحصة  100,00  رهم 
فللوي  من طرف فلسيد محلد عبد 

لفائد0 فلسيد بامو عبد فلرحلان.

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

للشركة:  فلقانوني  فلشكل  تحويل 

فلرحلان  عبد  بامو  فلسيد  أصبح 

فلشريك فلوحيد بالشركة و بهدف تام 

للشركة  فلقانوني  فلشكل  تحويل 

فملحدو0  فملسؤولية  شركة  فت  من 

فملحدو 0  فملسؤولية  إل شركة  فت 

بشريك وحيد.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم 1: فلذي  نص على ما لي:  

و تحين   7 و   6 و   ( تعد ل فلفصول 

فلقانون فألسا�سي للشركة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 190.

16(I

HORICOM

CASTILLONS IMMOB
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

CASTILLONS IMMOB  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 109 شقة 

7 تجزئة كاميليا ) قطاع ب قطعة 

5 - 52222 مكناس فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج0890.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

2)2) تم تعيين  17 شتنرب  فملؤرخ في 

فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

فلعبدالوي ميلون كلسيب آجر

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

شتنرب   (9 بتاريخ  فلتجارية بلكناس  

2)2) تحت رقم 977).

Iج16

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

ZGHINORD MAROC CAR
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب جد د للشركة

 CABINET COMPTABLE AL
MESSOUDI AHMED

 AV DE LA LIBERTE 80 IMM
 GIBRALTAR BUREAU 21 C
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
  ZGHINORD MAROC CAR

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 
هارون فلرشيد رقم ج10 - 92222 

طنجة  فملغرب.
تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
9867ج.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
1)2) تم تعيين  ))  جنرب  فملؤرخ في 
فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

فملغاري سليلان  كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 87ج.
160I

afayad groupe

 OURIKA COMPTOIR
AGRICOLE

شركة فلتضامن
تفويت حصص

afayad groupe
 Imm 26 av allal el fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate
 marrakech ، 0، MARRAKECH

MAROC
 OURIKA COMPTOIR

AGRICOLE شركة فلتضامن
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فوريكا 
فلعقرب  فوريكا )05)0 مرفكش 

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.11079
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 12  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
حرفق  منيب   (0( فلسيد  تفويت 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   52
زكية   (0( فلسيد  122 حصة لفائد0  

فلخاليدي بتاريخ 12  جنرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
17  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم ))18ج1.

165I

boss management accounting

باليرمو كار
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

boss management accounting
 5AV SALAH  EDDINE EL
 AYOUBI 1ER ETAGE N°4

 TETOUAN MAROC ، 93000،
tetouan maroc

باليبمو كار شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

بوجرفح فملكان فملسمى قضقبة 
فلرحال شارع محلد بنونا جنات 0 - 

222ج9 تطوفن فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(5157

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم   (2(1 10  جنرب  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«22.222)  رهم» أي من «122.222 
عن  «22.222ج  رهم»  إلى   رهم» 
أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
26  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بتطوفن  

))2) تحت رقم 6ج22.

166I
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hmm compta

 وكالة الهندسية  يال
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

hmm compta

 chabab zone c imm 21 n°1 RDC

 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20250، CASABLANCA MAROC

 وكالة فلهندسية   ال شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 719 شارع 

فلقدس فلطابق ج رقم 1ج عين فلشق 

فلبيضاء - 2222) فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.055687

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في 28 أكتوبر 1)2) تقرر حل 

ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 

فلهندسية   وكالة  فلوحيد   فلشريك 

122.222  رهم  مبلغ رأسلالها   ال  

719 شارع  وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 

فلقدس فلطابق ج رقم 1ج عين فلشق 

فملغرب  فلبيضاء   (2222  - فلبيضاء 

نتيجة ل : فنعدفم فالفاق.

و حد  مقر فلتصفية ب 719 شارع 

فلقدس فلطابق ج رقم 1ج عين فلشق 

فلبيضاء  فلدفر   (2222  - فلبيضاء 

فملغرب. 

و عين:

و  فلحري�سي   وسف  فلسيد)0) 

فقامات  تاون  كرين  كازف  عنوفنه)ف) 

0فلنوفصر  شقة   11 علار0  فلكولف 

2622) فلبيضاء فملغرب كلصفي )0) 

للشركة.

فلحدو   فإلقتضاء  وعند   

فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية :  

1ج  ج رقم  719شارع فلقدس فلطابق 

عين فلشق فلبيضاء.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 29 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 790ج82.

167I

فلهدى لالستشار0 ش م م

STE AMCA CASH
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فلهدى لالستشار0 ش م م

رقم 71 شقة 9 شارع فلزرقطوني 

فملد نة فلجد د0 فاس ، 2222ج، 

فاس فملغرب

STE AMCA CASH شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رفم )9 

بلوك 1 بال  فلبوعا لي سهب فلور ، 

جارج باب فلفتوح. - 2222ج فاس 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

72867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.AMCA CASH

ف دفع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

ما  تعلق  وكل  فالموفل  وتحويل 

بالهدف فالجتلاعي..

 9( رفم   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 

بال  فلبوعا لي سهب فلور ،   1 بلوك 

فاس  2222ج   - فلفتوح.  باب  جارج 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد فلبورقا ي محلد :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

محلد  فلبورقا ي  فلسيد 

عنوفنه)ف) رقم 10  رب فلسيور رحبة 

فلزبيب م.ق  2222ج فاس فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

محلد  فلبورقا ي  فلسيد 

عنوفنه)ف) رقم 10  رب فلسيور رحبة 

فلزبيب م.ق  2222ج فاس فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم )19.

168I

OUHAMMID MOHAMED

سيڨي للعقآر
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

OUHAMMID MOHAMED

 IMM 8 APPT 3 AL KHOUZAMA

 7 LISSASSFA CASABLANCA،

20230، CASABLANCA MAROC

سيڨي للعقآر  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ج1 شارع 

فحلد فملجاتي فقامة فأللب فلطابق 

فألول  رقم 8 فملعارف  فلدفر فلبيضاء  

72ج2)  فلدفر فلبيضاء  فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8571

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 ج)  جنرب 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

سيڨي   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

للعقآر .

ألقيام   -  : غرض فلشركة بإ جاز 

بأي نشاط عقاري

- جليع أنشطة فلتطوير فلعقاري 

- أي نشاط ووساطة عقارية.

ج1 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 

فلطابق  فأللب  فقامة  فملجاتي  فحلد 

فلدفر فلبيضاء   8 فملعارف   فألول  رقم 

72ج2)  فلدفر فلبيضاء  فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 52   : فلسيد0 فبن شوفف فتيحة 

حصة بقيلة 5.222  رهم للحصة .

حصة   52   : عا ل  لعفر  فلسيد 

بقيلة 5.222  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فتيحة  شوفف  فبن  فلسيد0 

فلقي�سي  زنقة   18 رقم  عنوفنه)ف) 

فلطابق 1 شقة 1 رفسين فلدفر فلبيضاء  

72ج2)  فلدفر فلبيضاء فملغرب.

فلسيد لعفر عا ل عنوفنه)ف)  وفر 

بو علر0 فلفقر0 ف وال  عزوز فلنوفصر 

)718) فلنوفصر فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد لعفر عا ل عنوفنه)ف)  وفر 

بو علر0 فلفقر0 ف وال  عزوز فلنوفصر 

)718) فلنوفصر فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم -.
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فلهدى لالستشار0 ش م م

STE 13OR CASH
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فلهدى لالستشار0 ش م م
رقم 71 شقة 9 شارع فلزرقطوني 

فملد نة فلجد د0 فاس ، 2222ج، 

فاس فملغرب

STE 13OR CASH شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم ج1 

تجزئة فلربج صهريج كناو0 - 2222ج 

فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

72865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.13OR CASH

ف دفع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وتحويل فالموفل وكل ما تعلق بالهدف 

فالجتلاعي. .
ج1  رقم   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 

2222ج   - تجزئة فلربج صهريج كناو0 

فاس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد فلبورقا ي محلد :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

محلد  فلبورقا ي  فلسيد 
عنوفنه)ف) رقم 10  رب فلسيور رحبة 

فلزبيب م.ق 2222ج فاس فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

محلد  فلبورقا ي  فلسيد 
عنوفنه)ف) رقم 10  رب فلسيور رحبة 

فلزبيب م.ق 2222ج فاس فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 191.

172I

berrak fidu management

FASHION LUTECE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

berrak fidu management

 boulevard pasteur, 3ème ,01

 étage, n 32 ، 90000، tanger

maroc

FASHION LUTECE شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فقامة 

فلعزيزية شارع فملللكة فلعربية 

فلسعو  ة فلطابق ج رقم 2) طنجة 

92222 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

92ج11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 17  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.FASHION LUTECE

بيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
وإكسسوفرفت   ، فلجاهز0  فملالبس 
 ، وفملكياج   ، وفألحذ ة   ، فملوضة 

ومنتجات فلتجليل ، وفملجوهرفت.
فقامة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلعربية  فملللكة  شارع  فلعزيزية 
طنجة   (2 رقم  ج  فلسعو  ة فلطابق 

92222 طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فند اي  مريم  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  فند اي  مريم  فلسيد0 

فرنسا 152ج9 مسنيل فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فند اي  مريم  فلسيد0 

فرنسا 152ج9 مسنيل فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
8)  جنرب  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 18ج09).
171I

SMARTCOUNTY

 سمارتكونتي
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

SMARTCOUNTY
 BUREAU 5C AVENUE MOULAY

 ABDELAZIZ RESIDENCE
 DAMAR ENTRESOL ، 90000،

TANGER MAROC
 سلارتكونتي شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع  

موالي عبدفلعزيز فقامة  مار مكتب 
5 س فلطبق فلسفلي طنجة - 92222 

طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1((807

 15 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1  جنرب 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

سلارتكونتي.

تدبيب   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وموفكبة حسابات فلشركة.

شارع    : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

موالي عبدفلعزيز فقامة  مار مكتب 

5 س فلطبق فلسفلي طنجة - 92222 

طنجة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

2.222ج  فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.522   : فلكنوني  فلسيد محلد 

حصة بقيلة 15.222  رهم للحصة .

فلتدالوي فلشكدفلي  فلسيد زكرياء 

:  1.522 حصة بقيلة 15.222  رهم 

للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلكنوني عنوفنه)ف)  فلسيد محلد 

فلبالية حومة فلدفلية فلزنقة  طنجة 
طنجة   92222 طنجة   (( رقم   110

فملغرب.

شكدفلي  تدالوي  زكرياء  فلسيد 

 LEMERCIER 27 RUE عنوفنه)ف)  

 JACQUES 78000FRANCE 78000

LEMERCIER فرنسا.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلكنوني عنوفنه)ف)  فلسيد محلد 

فلبالية حومة فلدفلية فلزنقة  طنجة 
طنجة   92222 طنجة   (( رقم   110

فملغرب

شكدفلي  تدالوي  زكرياء  فلسيد 

 LEMERCIER 27 RUE عنوفنه)ف) 

 JACQUES 78000FRANCE 78000

LEMERCIER فرنسا.
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
16  جنرب  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم -.
17(I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE ABTIOUY AUTO ECOLE
SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرسيف 

فملغرب
 STE ABTIOUY AUTO ECOLE
SARL AU شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي صاكة 
فملركز جرسيف - 5122ج جرسيف 

فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.17(9

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(( 25  نا ر  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
تفويت فلسيد )0) محلد فعبعوب 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   1.222
1.222 حصة لفائد0  فلسيد )0) وفاء 

محوش بتاريخ 25  نا ر 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
فالبتدفئية بجرسيف  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/5ج)1.
Iج17

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

STE KACHMIF
إعالن متعد  فلقرفرفت

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 12222، مكناس فملغرب
STE KACHMIF «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 52 

مرموشة أطلس,فاس  - 52222 
فاس فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.16695
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 7)  جنرب 1)2)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
عبدفلسالم   فلشريف  فلسيد  وفا0   -
شرففة  فلسيد0  و  فلحسني  فلوزفني 

فلعلرفني 
على  فلذي  نص   :( رقم  قرفر 
فالجتلاعية  فلحصص  نقل   - ما لي: 
للسيد فلشريف عبدفلسالم  فلوزفني 
فلعلرفني  فلسيد0 شرففة  و  فلحسني 
منهم  ورثتهم:أوال ه  إلى  وفاتهلا  بعد 
فلحسني,  فلوزفني  فلسا 0:كريلة 
و  فلوزفني فلحسني,  وفاطلة فلزهرفء 
وأحلد  حي  فلحسني,  فلوزفني  منية 
فلوزفني  ويوسف  فلحسني,  فلوزفني 
بنته حنان  من  وله حفد0  فلحسني, 
فلوزفني فلحسني وهم فلتوأم ف ريس 
فملرني�سي  و مامون فملرني�سي وياسلين 
رأسلال  تقسيم  إعا 0  و-  فملرني�سي 
فلشريف  فلسيد  وفا0  بعد  فلشركة 
و  فلحسني  فلوزفني  عبدفلسالم  

فلسيد0 شرففة فلعلرفني.
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
فلوزفني  كريلة  فلسيد0   فستلرفر    -
فلحسني في مهامها كلسيب0 للشركة                           
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
فلذي  نص  بند رقم 6-7-14-17: 
على ما لي:   تعد ل فلقانون فألسا�سي 

للشركة     
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 172.
170I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE ABTIOUY AUTO ECOLE
SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تعيين مسيب جد د للشركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 
فملغرب

 STE ABTIOUY AUTO ECOLE
SARL AU  شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي صاكة 
فملركز جرسيف - 5122ج جرسيف 

فملغرب.
تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.17(9

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( 25  نا ر  فملؤرخ في 
فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

محوش وفاء كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بجرسيف  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/5ج)1.

175I

HORICOM

 BENYAHYA MULTI
SERVICES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
إنشاء فرع تابع للشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 BENYAHYA MULTI SERVICES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 90 
شارع فملقاومة  - ج2))5 أرفو  

فملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.55161

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 6) فربف ر 1)2) تقرر إنشاء 
فرع  تابع للشركة  تحت فلتسلية - و 
فلكائن بالعنوفن رقم 5 رياض فلزيتون 
و  فملغرب  مكناس   52222  - مرجان 
بنيحيى  فلسيد)0)  طرف  من  فملسيب 

فيصل .

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 20).
176I

CABINET KHACHIM

 GHARB INGENIERIE 
  TOPOGRAPHIQUES

)(GITOP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

CABINET KHACHIM
N°9 LOT MABROUKA بئب فلرفمي 

، 10222 فلقنيطر0 فملغرب.
 GHARB INGENIERIE

 (TOPOGRAPHIQUES (GITOP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

يعقوب فملنصورفقامة نا  ة _نبيلة 
فملكتب رقم 5 - 10222 فلقنيطر0 

فملغرب.
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج598ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 1ج  جنرب 2)2) تم تحويل 
للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
فملنصورفقامة  يعقوب  «شارع  من 
 10222  -  5 نا  ة _نبيلة فملكتب رقم 
رقم  «فملكتب  إلى  فملغرب»  فلقنيطر0 
فلرب د شارع  فقامة  فلثاني  ج،فلطابق 
بيوغر0   87(22  - فلثاني  حسن 

فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 2( بتاريخ  بالقنيطر0  فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم ج577.
177I

FIDUPLUS

A.B.M VOLAILLE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

FIDUPLUS
55ج شارع محلد فلخامس فضاء 

يسرى فلطابق 9 رقم )11 ، 2152)، 
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فلدفرفلبيضاء فملغرب
A.B.M VOLAILLE شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي محج ميب 
فلسلطان فلطابق فألول فلشقة رقم 
ج - 2162) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.058((7
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
1)2) تقرر حل  6)  جنرب  فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
  A.B.M VOLAILLE فلشريك فلوحيد 
122.222  رهم  رأسلالها  مبلغ 
ميب  فإلجتلاعي محج  وعنوفن مقرها 
فلسلطان فلطابق فألول فلشقة رقم ج 
- 2162) فلدفر فلبيضاء فملغرب نتيجة 
لألرباح  فلشركة  تحقيق  عدم   : ل 

فملنتظر0.
و حد  مقر فلتصفية ب محج ميب 
فلسلطان فلطابق فألول فلشقة رقم ج 
فملغرب 2162) فلدفر فلبيضاء فملغرب. 

و عين:
و  فملؤذن  فملصطفى   فلسيد)0)  
رقم   9 مدجل    (5 أنا�سي  عنوفنه)ف) 
فلدفر   (2622 فلربنو�سي  سيدي  ج8 
فلبيضاء 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 
 15 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 ونيو 1)2) تحت رقم ج69)78.

178I

FIDUPLUS

AKSIL BAGS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

FIDUPLUS
55ج شارع محلد فلخامس فضاء 

يسرى فلطابق 9 رقم )11 ، 2152)، 
فلدفرفلبيضاء فملغرب

AKSIL BAGS شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي محج 
ف ريس لحريزي فلطابق ج فلشقة 6 - 

2162) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.007981

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  8) شتنرب  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
AKSIL BAGS  مبلغ رأسلالها 02.222 
 رهم وعنوفن مقرها فإلجتلاعي محج 
 - 6 ج فلشقة  ف ريس لحريزي فلطابق 
فلدفر فلبيضاء فملغرب نتيجة   (2162
لألرباح  فلشركة  تحقيق  عدم   : ل 

فملنتظر0.
محج  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
 6 فلشقة  ج  فلطابق  ف ريس لحريزي 
فملغرب 2292) فلدفر فلبيضاء فملغرب. 

و عين:
و  زفزفف  محلد    فلسيد)0) 
فبن عوفم   أمباس زبيب   (2 عنوفنه)ف) 
فملغرب  فلبيضاء  فلدفر   (2162

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 
 29 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

نونرب 1)2) تحت رقم ج79957.

179I

CCE SERVICES

FEDALA SAKANE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CCE SERVICES
حي فلقدس رقم 18 شارع جد0 ، 

2)88)، فملحلد ة فملغرب
FEDALA SAKANE شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )61 
شارع وف  فملخازن فلسعا 0 فلعاليا  - 

8822)  فملحلد ة   فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(96(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.FEDALA SAKANE
غرض فلشركة بإ جاز : - فالنعاش 

فلعقاري 
فلسكن,  لغرض  فملباني  بناء   -
فلتجار0, فلصناعة, منهي فو لغرض فجر 
في كل  فلكرفء  فو  فلبيع  باعا 0  وذلك 

فلتبفب فملغربي فو بالخارج 
فلصرف  فلبناء,  فشغال  جليع   -
فألرض,  تهيئة  أشغال  فلصحي, 
فالعلال  كل  و  فملدنية  فلهندسة 

فملتعلقة باالشغال فلعلومية 
- فالستيبف  وفلتصد ر .

 61(  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 - شارع وف  فملخازن فلسعا 0 فلعاليا  

8822)  فملحلد ة   فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلتلجي   نبيل  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  فلتلجي   نبيل  فلسيد 

تجزئة بدر فلرقم 98   
2222 فلفقيه بن صالح فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  فلتلجي   نبيل  فلسيد 

فلفقيه   2222   98 تجزئة بدر فلرقم 

بن صالح فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم ج6.

182I

RIM FINANCIAL

كروب فيبم تافياللت

 GROUPES FERMES  

TAFILALTE
إعالن متعد  فلقرفرفت

RIM FINANCIAL

 COMPLEXE MEHDI 248 BD

 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

 groupes  كروب فيبم تافياللت

fermes tafilalte    «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: ج1 زنقة 

فحلد فملجاطي فقامة ليزفلب فلطابق 

1 رقم 8 فملعاريف  - )))2) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

9ج0050.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 8)  جنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

حصة   666 تفويت   على  فملوففقة 

فجتلاعية:  )167 حصة فجتلاعية ) 

من طرف فلسيد منيب مكرفزي و )166 

فلسيد  من طرف  فجتلاعية)  حصة 

رضوفن محجار  فلى فلسيد فملصطفى 

 ( حصة فجتلاعية   167( بورزيز0 و  

فال ري�سي   فبرفهيم  فلسيد  طرف  من 

)166 حصة فجتلاعية) من طرف  و 

فلسيد  فلى  ميكا ل  مروفن  فلسيد 

هشام ف تيا فر .
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على  فلذي  نص   :( رقم  قرفر 
فلسابق   فملسيب  فستقالة  ما لي: 
فلسيد رضوفن محجار وتعيين فلسيد  
جد د  مسيب  بورزيز0  فملصطفى 

للشركة
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 

تعد ل فلقانون فالسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 6: فلذي  نص على ما لي: 

فلرفسلال فالجتلاعي
بند رقم 7: فلذي  نص على ما لي: 

فلحصص فالجتلاعية 
على  فلذي  نص   :15 رقم  بند 

ما لي: تسلية فملسيب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 7)8285.
181I

SOCIETE ELHIMRI FRERES ASSISTANCE

 SOCIETE ELHIMRI FRERES
ASSISTANCE SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

شركة فلحلري إجوفن لالغاثة 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد 
مقرها فالجتلاعي رقم 15 شارع رقم 

25 حي أوال  فلحاج فلرشيد ة 
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدف  فلقانون   (2(1 أكتوبر   15
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
. :شركة  فإلقتضاء بلختصر تسليتها 

فلحلري إجوفن لالغاثة. 
مركبة   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

لالغاثة .

عنوفن فملقر فالجتلاعي .  – 222)5 
:رقم 15 شارع رقم 25 حي فوال  فلحاج 

فلرشيد ة 
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة: 

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : فلحلري  جوف   فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 1222  : فلحلري  جوف   فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 

وصفات وموفطن فلشركاء :
 : عنوفنه  فلحلري  جوف   فلسيد 
 6115( بوعنان  فلشيخ  أوال    وفر 

فلرشيد ة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد جوف  فلحلري عنوفنه :  وفر 
)6115 بوعنان  أوال  فلشيخ بوعنان 

فملغرب
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1)2)/87ج15
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة بتاريخ 29 نونرب 

1)2) تحت رقم 19ج).

18(I

sofoget

PLAGROTECH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
PLAGROTECH شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  فلقنيطر0 
1ج   فلحوزية - 10222 فلقنيطر0 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج79ج6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدف  فلقانون   (2(1 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 

.PLAGROTECH

و  بيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

توزيع موف  فلفالحية.

عنوفن فملقر فالجتلاعي :  فلقنيطر0 

فلقنيطر0   10222  - فلحوزية  1ج   

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد فحلد فلزبط :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : فلسعيدي  جلال  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

522 بقيلة   : فلسيد فحلد فلزبط 

122  رهم.

 522  : فلسعيدي  جلال  فلسيد 

بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فلزبط  فحلد  فلسيد 

فلقنيطر0 10222 فلقنيطر0 فملغرب.

فلسيد جلال فلسعيدي عنوفنه)ف) 

فلقنيطر0 10222 فلقنيطر0 فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  فلزبط  فحلد  فلسيد 

فلقنيطر0 10222 فلقنيطر0 فملغرب

فلسيد جلال فلسعيدي عنوفنه)ف) 

فلقنيطر0 10222 فلقنيطر0 فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0  بتاريخ ج1  نا ر 

))2) تحت رقم 89989.

Iج18

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

MAWARID INVEST
شركة ذفت مسؤلية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
MAWARID INVEST  شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 157، 
بوليفار فلقدس ،قطعة فملجد ، 

فلطابق فألول ، شقة رقم 6 ، ص ب 
رقم 60 ، عوفمة. - 92222 طنجة 

فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.85(69

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في 8)  جنرب 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
«157، بوليفار فلقدس ،قطعة فملجد 
، ص   6 شقة رقم   ، فلطابق فألول   ،
ب رقم 60 ، عوفمة. - 92222 طنجة 
جلال  زنقة   ، «طنجة  إلى  فملغرب» 
فلد ن فألفغاني إقامة أبضالس رقم 

16 - 92222 طنجة  فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج)098).
180I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

SABREEN REAL ESTATE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب جد د للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
  SABREEN REAL ESTATE
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شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )،ساحة 
فلكويت طابق 1 رقم 0 ،طنجة - 

92222 طنجة فملغرب.
تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
275ج8.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
1)2) تم تعيين  1ج  جنرب  فملؤرخ في 
مسيب جد د للشركة فلسيد)0)  بقالي 

إساوي   وسف كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 9)099).
185I

FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL AU

STE S.S.O. SARL AU
إعالن متعد  فلقرفرفت

 FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL
AU

2) شارع فملتنبي فلطابق فألول  بني 
مالل ، 222ج)، بني مالل فملغرب

STE S.S.O. SARL AU «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: جلاعة 

وقيا 0 تاكزيرت أ ت حبيبي  - 
222ج) بني مالل فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.7007

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 29  وليوز 2)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
على  فلذي  نص   :1 رقم  قرفر 
قرر فلشريك عقد تسييب حر  ما لي: 
من  مرففقها  بجليع  فلبنز ن  ملحطة 
لغسل  ومحل  ومطعم  و كان  مقهى 

فلسيارفت
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي:
أنشطة  تغييب  تم  فلقرفر  وبهدف 
بجليع  بنز ن  محطة  من  فلشركة 
مطعم ومحل  مرففقها مقهى،  كان، 

لغسل فلسيارفت إلى نشاط وحيد وهو 

 LOUEUR» مستأجر ملؤسسة تجارية :

 D’UN ETABLISSEMENT

«COMMERCIAL

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

على  فلذي  نص  ج:  رقم  بند 

 : هو  فلحالي  فلشركة  نشاط  ما لي: 

 LOUEUR» مستأجر ملؤسسة تجارية

 D’UN ETABLISSEMENT

«COMMERCIAL

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية ببني مالل  بتاريخ 12  نا ر 

))2) تحت رقم 15.

186I

FIDUBAC SARL

GOGLAND FRUIT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

FIDUBAC SARL

)16مكرر شارع  وسف فبن تاشفين 

 NADOR، فلشقة رقم 11 فلناضور

62000، nador maroc

GOGLAND FRUIT  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فوال  
لحسن 1 فلناظور - 222)6 فلناظور 

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.15959

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تلت   (2(( 25  نا ر  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

بو  ميلون    (0( فلسيد  تفويت 

من  فجتلاعية  حصة   052 شوفف 

  (0( فلسيد  052 حصة لفائد0   أصل 

محلد  فلزف خ  بتاريخ 25  نا ر ))2).

فلحسين     (0( فلسيد  تفويت 

من  فجتلاعية  حصة   052 بوفوس 

 (0( فلسيد  052 حصة لفائد0   أصل 

25  نا ر  بتاريخ  فألسروتي    يسرى  

.(2((

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 10  نا ر 

))2) تحت رقم 79.

187I

FIDUSMAN

ANINES CHAOUIA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUSMAN
 RUE DAMAS 1 ERE ETAGE.67
 BERRECHID 67.RUE DAMAS
 1 ERE ETAGE BERRECHID،
26100، BERRECHID MAROC
ANINES CHAOUIA شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 67 شارع 
 ماس فلطابق فالول برشيد 6122) 

برشيد فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

51ج15
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 12  ونيو 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ANINES CHAOUIA
منعش   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

عقاري.
67 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
 (6122  ماس فلطابق فالول برشيد 

برشيد فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد  ونس فلغزوفني 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 1222  : فلغزوفني  فلسيد  ونس 
بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد  ونس فلغزوفني عنوفنه)ف) 
عين فلشفاء 1 زنقة 9 رقم 8) فلبيضاء 

6222) فلدفرفلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد  ونس فلغزوفني عنوفنه)ف) 
عين فلشفاء 1 زنقة 9 رقم 8) فلبيضاء 

6222) فلدفرفلبيضاء فلدفرفلبيضاء
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بربشيد   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم ج78.

188I

FIDU.PRO CONSULTING

RH TECH
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع فميل زوال و زنقة غيثل 
فلطابق11 رقم 9)  فلدفر فلبيضاء ، 

2، فلدفر فلبيضاء فملغرب
RH TECH شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زفوية شارع 
فميل زوال زنقةف ريتيل فلطابق11 
فلرقم 9) فلدفر فلبيضاء - 2222) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج00068.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت   (2(1 9)  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
فعدنان  فمين   (0( فلسيد  تفويت 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   1.222
  (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.222
9)  جنرب  بتاريخ  سليمي  نجيم   

.(2(1
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828119.
189I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

YOUSSRA TAPISSERIE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
YOUSSRA TAPISSERIE شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )1 شارع  

جالد فبن فلوليد فلطابق فلثالث 
فقامة رقم 6  - 92222 طنجة 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري  
.97201

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  8)  جنرب  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
مبلغ    YOUSSRA TAPISSERIE
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
جالد  شارع    1( فإلجتلاعي  مقرها 
فبن فلوليد فلطابق فلثالث فقامة رقم 
6  - 92222 طنجة فملغرب نتيجة ل : 

توقف نشاط فلشركة.
و حد  مقر فلتصفية ب )1 شارع  
جالد فبن فلوليد فلطابق فلثالث فقامة 

رقم 6  - 92222 طنجة فملغرب. 
و عين:

و  فملعتصم  عا ل   فلسيد)0) 
مجلع  بوبانة  طريق  عنوفنه)ف) 
 92222  25 فيال  كولف  فطلسية 

طنجة 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 
ج1  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09862).

192I

هشام فسناني

LAS JOYAS DEL NORTE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

هشام فسناني
فلطابق فلثاني 65) شارع اللة فسلاء 

سيدي مومن فلجد د فلبيضاء ، 
2022)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

LAS JOYAS DEL NORTE  شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
 Tanger وعنوفن مقرها فإلجتلاعي

 Route de tetouan zone
 -  17/industriel allee 1 n°16

2222) طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

77)جج
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (227 0)  وليوز 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 LAS  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. JOYAS DEL NORTE
 : بإ جاز  فلشركة  غرض 
 promotion immobilière et

. construction
 Tanger  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
 Route de tetouan zone industriel
طنجة   allee 1 n°16/17  - 20000

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 
 رهم، مقسم كالتالي:

بركليش   فمزيان  محلد  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   122   :

للحصة.
 : بركليش  فمزيان  محلد  فلسيد 

122 بقيلة 122  رهم.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 

وصفات وموفطن فلشركاء :
بركليش  فمزيان  محلد  فلسيد 
 18 رقم  فلقا رية  تجزئة  عنوفنه)ف) 

فلجبل  2222) طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
بركليش  فمزيان  محلد  فلسيد 
 18 رقم  فلقا رية  تجزئة  عنوفنه)ف) 

فلجبل  2222) طنجة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
غشت   (0 بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

227) تحت رقم 50118.

191I

QAspire

ك.أ.سبير
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

QAspire
تجزئة فملرجة فلزنقة 7ج رقم 972 

جرف فمللحة ، 2)162، جرف فمللحة 
فملغرب

ك.أ.سبيب شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 
فملرجة فلزنقة 7ج رقم 972 جرف 

فمللحة - 2)162 جرف فمللحة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

771
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 16  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

ك.أ.سبيب.
غرض فلشركة بإ جاز : بيع و شرفء 

فلعقارفت.
تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
جرف   972 رقم  7ج  فلزنقة  فملرجة 
فمللحة - 2)162 جرف فمللحة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 
 رهم، مقسم كالتالي:

75 حصة    : فلسيد0 فرح فلقي�سي 
بقيلة 7.522  رهم للحصة .

5) حصة    : فلسيد أنوفر فلقي�سي 
بقيلة 522.)  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فلقي�سي  أنوفر  فلسيد 
 972 رقم  7ج  زنقة  فملرجة  تجزئة 

2)162 جرف فمللحة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلقي�سي  فرح  فلسيد0 
 وفر فرطاسة وليلي زرهون مكناس 

2)162 جرف فمللحة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ  بلقصيبي   بلشرع  فالبتدفئية 

26  نا ر ))2) تحت رقم 8.

19(I

COMPTAFFAIRES

 PHARMACIE L›AEROPORT
BENSLIMANE

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 PHARMACIE L›AEROPORT
 BENSLIMANE
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شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 21 و 
)2 تجزئة فليم بنسليلان مطار 
بنسليلان - 222ج1 بنسليلان 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1جج7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 16  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 PHARMACIE L’AEROPORT

.BENSLIMANE
غرض فلشركة بإ جاز : صيدلية.

 2( 21 و   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
تجزئة فليم بنسليلان مطار بنسليلان 

- 222ج1 بنسليلان فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : غنام  ف لان  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  غنام  ف لان  فلسيد0 
 12222 فملسيب0    (52 رقم   5 فمل 

بنسليلان فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  غنام  ف لان  فلسيد0 
 12222 فملسيب0    (52 رقم   5 فمل 

بنسليلان فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاريخ  سليلان   برن  فالبتدفئية 

 نا ر ))2) تحت رقم 16.
Iج19

هشام فسناني

  La société  DIGICODING
S.A.R.L AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

هشام فسناني
فلطابق فلثاني 65) شارع اللة فسلاء 

سيدي مومن فلجد د فلبيضاء ، 
2022)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

 La société « DIGICODING »
S.A.R.L AU شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 
 Casablanca, 119 Bd

 Abdelmoumen étage 3 n°20 -
2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج00971
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (219 نونرب   19
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 La  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 société « DIGICODING » S.A.R.L

.AU
 : بإ جاز  فلشركة  غرض 

. infomatique
فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 Casablanca, 119 Bd  :
 Abdelmoumen étage 3 n°20 -

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 122   : فلسيد عا ل أبو سفيان  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 122  : سفيان  أبو  عا ل  فلسيد 
بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد عا ل أبو سفيان عنوفنه)ف) 
 France, 24 Bd de l’evasion 95800

.cergy   20000 CERGY FRANCE
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عا ل أبو سفيان عنوفنه)ف) 
 France, 24 Bd de l’evasion 95800

cergy   20000 CERGY FRANCE
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج2  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 219) تحت رقم 252))7.

190I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

ALISSIA  SERVICES
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

فقامة لينا فلرقم 76 زفوية شارع 
طانطان وشارع لبنان لطابق فلتاسع 

طنجة ، 92222، طنجة فملغرب
ALISSIA  SERVICES شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 9) شارع 
علرو بن فلعاص طابق ج  فلرقم 6) 

طنجة - 92222 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

091ج)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ALISSIA  SERVICES
مفوض   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فألشغال فملتنوعة 
جليع أنوفع فلخدمات - فلخدمات 

فملهنية
فلعلل فلشبكي وفإل فر0  متوسط: 

فملفوضة
9) شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
 (6 ج  فلرقم  علرو بن فلعاص طابق 

طنجة - 92222 طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 122   : بنخجو  فسية  فلسيد0 

حصة بقيلة 1.222  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  بنخجو  فسية  فلسيد0 
)حى فلحاج فملختار شارع 61 رقم 00 

طنجة 92222 طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  بنخجو  فسية  فلسيد0 
 00 رقم   61 حى فلحاج فملختار شارع 

طنجة 92222 طنجة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09905).
195I

fiduazizi

STE OUARZAZATE TD 24
إعالن متعد  فلقرفرفت

fiduazizi
شارع علر فملختار حي فلقدس شارع 
علر فملختار حي فلقدس، 7222، 

فلعيون فملغرب
 STE OUARZAZATE TD 24

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: تجزئة 

فلوحد0 بلوك W رقم 765 فلعيون - 
72222 فلعيون فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.((519

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
تم فتخاذ   (2(( ج1  نا ر  فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 
فلذي  نص على   :1-2-3 قرفر رقم 
حصة من طرف   (22 بيع   .1 ما لي: 
فلسيد  فلى  مسولي  محلد  فلسيد 
حصة   (22 فسلاعيل لعلاري.و بيع 
فلى  فلسيد محلد مسولي  من طرف 
توسيع  صربي.).  فلسعيد  فلسيد 
فلسيد  فستقالة  .ج.  فلشركة  نشاط 
كلسيب  مهامه  من  مسولي  محلد 
و  صربي  فلسعيد  فلسيد  تعيين  و 
فسلاعيل  لعلاري كلسيب ن للشركة  
جليع  في  لهلا  فملشتبك  فلتوقيع  مع 
غيب  ملد0  فلبنكية  و  فال فرية  فملهام 

محد .
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
فلذي   :02-06-07-16 رقم  بند 
حصة   (22 بيع   .1  نص على ما لي: 
فلى  فلسيد محلد مسولي  من طرف 
 (22 فلسيد فسلاعيل لعلاري.و بيع 
حصة من طرف فلسيد محلد مسولي 
توسيع  فلى فلسيد فلسعيد صربي.). 
فلسيد  فستقالة  .ج.  فلشركة  نشاط 
كلسيب  مهامه  من  مسولي  محلد 
و  صربي  فلسعيد  فلسيد  تعيين  و 
فسلاعيل  لعلاري كلسيب ن للشركة  
جليع  في  لهلا  فملشتبك  فلتوقيع  مع 
غيب  ملد0  فلبنكية  و  فال فرية  فملهام 

محد .
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/)12.
196I

ABOU ZAYTER ARTISANAT TRADITIONNEL

صيدلية الوطية
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

صيدلية فلوطية
فلحي فإل فري فلوطية ، 212)8، 

فلوطية فملغرب

صيدلية فلوطية شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلحي 

فإل فري فلوطية - 212)8 فلوطية 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

6229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب  2ج 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

صيدلية فلوطية.

صيدلية   : غرض فلشركة بإ جاز 

للبيع بالتجزئة.

فلحي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فلوطية   8(212  - فلوطية  فإل فري 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

2.222)).)  رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد عصام فليحيوي :  22).)) 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد عصام فليحيوي عنوفنه)ف) 

حي فزالفن 222)) أزيالل  فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عصام فليحيوي عنوفنه)ف) 

حي فزالفن 222)) أزيالل  فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  نا ر  فالبتدفئية بطانطان  بتاريخ 

))2) تحت رقم 18.

197I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

ASSO INVEST
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 NE CONSULTING & SERVICES
SARL AU

 RUE LIBERTE N10 3EME ETAGE
 APP N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
ASSO INVEST شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 12 زنقة 

فلحرية فلطابق فلثالث شقة رقم 5 - 
2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5(8655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 1ج  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ASSO  : فإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.INVEST
غرض فلشركة بإ جاز : بيع جليع 
فلخاصة  فملعدفت  و  فملنتجات  أنوفع 

بالبناء.
زنقة   12  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
 -  5 فلحرية فلطابق فلثالث شقة رقم 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
22ج    : عثلان  فلخياط  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
22ج    : فلسيد فملعتلد فسلاعيل 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 022   : فسلاعيل  حارث  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد فلخياط عثلان عنوفنه)ف) 

عزوز  فوال   عبو  فوال   بلخياط   وفر 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

فسلاعيل  فملعتلد  فلسيد 

فوال   فلصناعية  فملنطقة  عنوفنه)ف) 

عزوز 2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

فلسيد حارث فسلاعيل عنوفنه)ف) 

عزوز  فوال   حلري  حارث  بولو   وفر 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلخياط عثلان عنوفنه)ف) 

عزوز  فوال   عبو  فوال   بلخياط   وفر 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب

فلسيد حارث فسلاعيل عنوفنه)ف) 

عزوز  فوال   حلري  حارث  بولو   وفر 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828052.

198I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE KAOUTARE

 COMMERCE GÉNÉRALE

SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي فلتقدم بلوك ) رقم 27 فلسلار0 

ES-SMARA MAROC ،7(222 ،

 STE KAOUTARE COMMERCE

GÉNÉRALE SARL AU شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

 BD وعنوفن مقرها فإلجتلاعي

 MEKKA NR 78 BIS ES SEMARA -

222)7 فلسلار0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(581



عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2))الجريدة الرسمية   1836

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 12  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 KAOUTARE COMMERCE

.GÉNÉRALE SARL AU
فلتجار0   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلعامة.
 BD  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 MEKKA NR 78 BIS ES SEMARA

72000 - فلسلار0 فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد محلد فال ري�سي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد محلد فال ري�سي عنوفنه)ف) 
فلسلار0   19 زنقة جبل فموريق رقم 

222)7 فلسلار0 فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد محلد فال ري�سي عنوفنه)ف) 
فلسلار0   19 زنقة جبل فموريق رقم 

222)7 فلسلار0 فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالسلار0  

))2) تحت رقم ))2)/ج1.
199I

إكستبناليا

SOLDIVE MAROC
إعالن متعد  فلقرفرفت

إكستبناليا
تجزئة الكولين، علار0 لو ماتينيون 
فلطابق ) فملكتب 6 سيدي معروف، 

2152)، فلبيضاء فملللكة فملغربية
SOLDIVE MAROC «شركة  

فملساهلة»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 9ج0 فلحي 
فلصناعي سيدي غانم - - مرفكش 

فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.88581

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 2ج شتنرب 2)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
رغم  فلشركة  فستغالل  فستلرفر 

فلخسائر فملسجلة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 2: فلذي  نص على ما لي: 

2
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب  ج2  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 9296)1.
(22I

مكتب فلجرو ي

INTER COCINA
إعالن متعد  فلقرفرفت

مكتب فلجرو ي
شارع 18 نونرب رقم 0) فلناضور ، 

222)6، فلناضور فملغرب
INTER COCINA «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: فلشطر 
فلرفبع  فملنطقة فلصناعية سلوفن 

222)6 فلناضور فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.9(89

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
1)2) تم فتخاذ  9)  جنرب  فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
فلزيا 0 في رفس مال فلشركة ليصل فلى 

02.012.222  رهم
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
فملصا قة على تفويت فلحصص بين 
عبد فلحفيظ فلجرو ي و فرفنسيسكو 

ساوسيدف كارسيا

قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 

مالئلة قانون فلشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

على  فلذي  نص   :6 رقم  بند 

عبد  فلجرو ي  فلسيد  ما لي: 

6.522)ج.8ج  رهم فلسيد  فلحفيظ 

كارسيا  ساوسيدف  فرفنسيسكو 

فلباز  فلسيد0  22.222ج.1  رهم 

فالنسة  91.722ج  رهم  جليلة 

195.922  رهم  فسلاء  فلجرو ي 

 195.922 فلهوفري  فلجرو ي  فلشيد 

 رهم

بند رقم 7: فلذي  نص على ما لي: 

فلحفيظ  عبد  فلجرو ي  فلسيد 

65).ج8ج حصة فلسيد فرفنسيسكو 

حصة  222.ج1  كارسيا  ساوسيدف 

حصة  917.ج  جليلة  فلباز  فلسيد0 

 1.959 فسلاء  فلجرو ي  فالنسة 

فلهوفري  فلجرو ي  فلشيد  حصة 

1.959 حصة

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ )1  نا ر 

))2) تحت رقم 57.

(21I

FUDICAIRE ISMAILI

JM ASSURANCE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي فلتقدم بلوك ) رقم 27 فلسلار0 

ES-SMARA MAROC ،7(222 ،

JM ASSURANCE شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

 HAY وعنوفن مقرها فإلجتلاعي

 EL HOURIA N° 861 BD DE

 LA PALESTINE N°1 EL ALIA

 MOHAMMEDIA - 1145

فملحلد ة فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(569
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في 11 مارس 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
 HAY EL HOURIA N° 861 BD»
 DE LA PALESTINE N°1 EL ALIA
MOHAMMEDIA - 1145 فملحلد ة 
 AVENUE ALLAL BEN» فملغرب» إلى
 ABDELAH N° 17 ES SEMARA -

222)7 فلسلار0  فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
12  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالسلار0  

))2) تحت رقم ))2)/26.

(2(I

STE ZIZ COMPTA

 STE LABORATOIRE DES
 TRAVAUX ETUDES ESSAIS
ET CONTROL (LT2E)SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE LABORATOIRE DES
 TRAVAUX ETUDES ESSAIS ET
CONTROL (LT2E(SARL  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فولتكيب 
رقم 08 - 222)5 فلرشيد ة فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج88ج1.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( 25  نا ر  فملؤرخ في 
فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

لخباب لحسن كلسيب وحيد
تبعا إلقالة مسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة  بتاريخ ج1  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/2ج.

Iج2)
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إكستبناليا

SOLDIVE MAROC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين أعضاء مجلس فإل فر0

إكستبناليا
تجزئة الكولين، علار0 لو ماتينيون 
فلطابق ) فملكتب 6 سيدي معروف، 

2152)، فلبيضاء فملللكة فملغربية
SOLDIVE MAROC «شركة  

فملساهلة»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 9ج0 فلحي 
فلصناعي سيدي غانم - - مرفكش 

فملغرب.
«تعيين أعضاء مجلس فإل فر0»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.88581

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 2ج  ونيو 1)2)

تقرر تعيين أعضاء مجلس فإل فر0 
جالل فلسنوفت فملالية فلتالية: 

(2(1 -
(2(( -
- ج)2)
(2(0 -
(2(5 -
(2(6 -

فألشخاص فلطبيعيون: 
فلسيد)0)   ديي ميوالن بصفته)ف) 
وفلكائن عنوفنه)ف)  رئيس مد ر عام  
ب: طريق فملخيلات فلصغيب0  - لي مي 

فرنسا
فألشخاص فملعنويون: 

ذفت  «شركة  فسبانيا  سولد ف 
بصفتها عضو  فملسؤولية فملحدو 0» 
وفلكائن مقرها فالجتلاعي ب: فسبانيا، 
- فليكانتي فسبانيا وفملسجلة بالسجل 

فلتجاري تحت رقم: -
ب ف ف فرنسا «شركة فلتوصية 
وفلكائن  عضو  بصفتها  فلبسيطة» 
بري   - فرنسا،  مقرها فالجتلاعي ب: 
فلتجاري  بالسجل  وفملسجلة  فرنسا 

تحت رقم: -
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب  ج2  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 9297)1.
(20I

موثق

E.S.D.F
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

موثق
107، شارع محلد فلخامس، فلطابق 

0، رقم 8 ، 92222، طنجة فملغرب
E.S.D.F شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي بوبانة، 
تجزئة فلنخيل، بقعة رقم ج0.  - 

92222 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

59جج)1
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 10  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.E.S.D.F
فالنعاش   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلعقاري.
بوبانة،   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 - ج0.   رقم  بقعة  فلنخيل،  تجزئة 

92222 طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد صباح فبرفهيم عبد فلكريم 
فلشيخ فالبرفهيم :  099 حصة بقيلة 

122  رهم للحصة .
فلسيد0  فنا  فبرفهيم عبد فلكريم 
فلشيخ فالبرفهيم :  099 حصة بقيلة 

122  رهم للحصة .
 (   : فالبرفهيم  فبرفهيم  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد صباح فبرفهيم عبد فلكريم 
فقامة  عنوفنه)ف)  فالبرفهيم  فلشيخ 

1ج1،  فلشقة  بعلبك،   ،( روماندي 
فلطابق ج1، شارع بئب أنزرفن 2222) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
فلسيد0  فنا  فبرفهيم عبد فلكريم 
فقامة  عنوفنه)ف)  فالبرفهيم  فلشيخ 
1ج1،  فلشقة  بعلبك،   ،( روماندي 
فلطابق ج1، شارع بئب أنزرفن 2222) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
فالبرفهيم  فبرفهيم  فلسيد 
عنوفنه)ف) فقامة روماندي )، بعلبك، 
شارع بئب  ج1،  فلطابق  1ج1،  فلشقة 
أنزرفن 2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فالبرفهيم  فبرفهيم  فلسيد 
عنوفنه)ف) فقامة روماندي )، بعلبك، 
شارع بئب  ج1،  فلطابق  1ج1،  فلشقة 
أنزرفن 2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
12  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 06).
(25I

SOBAGIM

BUREAUTICA AL JAZIRA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

SOBAGIM
ج)1 زنقة فلورو  بوسيجور فلدفر 
فلبيضاء ، 22)2)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
BUREAUTICA AL JAZIRA شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 12 زنقة 
فبوبكر فلوهرفني فلطابق فلسفلي 
الفيليت فلدفرفلبيضاء - 2)ج2) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
71ج117.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
1)2) تقرر حل  15 شتنرب  فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
 BUREAUTICA AL فلشريك فلوحيد 

 122.222 رأسلالها  مبلغ    JAZIRA

 12 فإلجتلاعي   رهم وعنوفن مقرها 

زنقة فبوبكر فلوهرفني فلطابق فلسفلي 

2)ج2)   - فلدفرفلبيضاء  الفيليت 

 : ل  نتيجة  فملغرب  فلدفرفلبيضاء 

توقيف نهائي لنشاط فلشركة.

زنقة   12 و حد  مقر فلتصفية ب 

فلسفلي  فلطابق  فلوهرفني  فبوبكر 

2)ج2)   - فلدفرفلبيضاء  الفيليت 

فلدفرفلبيضاء فملغرب. 

و عين:

فلسيد)0) فؤف   رياض و عنوفنه)ف) 

فلطابق  فلوهرفني  فبوبكر  زنقة   12

فلدفرفلبيضاء  الفيليت   6 شقة  ج 

فملغرب  فلدفرفلبيضاء  2)ج2) 

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 

 (8 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

أكتوبر 1)2) تحت رقم )79827.

(26I

AFRO CONVAC

AFRO CONVAC

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

AFRO CONVAC

حي فلسالم شارع محلد فاضل 

فلسلاللي رقم 72 ، 222ج7، 

فلدفجلة فملغرب

AFRO CONVAC شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلسالم 

شارع محلد فاضل فلسلاللي رقم 

72 فلطابق فالول - 222ج7 فلدفجلة 

فملغرب
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تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

جج20)

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 AFRO  : فإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.CONVAC

فلشرفء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وفلتنقيب  وفلبحث  وفالستغالل 

فلح�سى  وفنوفع  فشكال  جليع  على 

مقالع  فستغالل  وفلرمال  وفلحجار0 

فلرمال وجليع فنوفع فلحجار0

جليع  وكرفء  وشرفء  وبيع 

منتجاجات فملتعلقة بهذف فلغرض

نقل جليع فنوفع فلسلع فلوطنيا   

وفلدوليا لحساب فلشركة فو للغيب 

فلبالط  فنوفع  كل  فنشاء  فشغال 

وتوصيل فالسالك.

حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فلسالم شارع محلد فاضل فلسلاللي 
222ج7   - فالول  فلطابق   72 رقم 

فلدفجلة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فخري  نعيلة  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فخري  نعيلة  فلسيد0 

فلخطاب  بن  علر  شارع  فلسالم  حي 
فلدفجلة  222ج7  فلدفجلة   5( رقم 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  فخري  نعيلة  فلسيد0 
فلخطاب  بن  علر  شارع  فلسالم  حي 
فلدفجلة  222ج7  فلدفجلة   5( رقم 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ  فالبتدفئية بوف ي فلدهب  

 نا ر ))2) تحت رقم 50.
(27I

trainning office and accounting advice

BELMIO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,05
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
BELMIO شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  تقاطع 
شارع عبد فملومن وشارع أندروميد 
، مبنى 0ج ، إقامة فلورز ، متجر 0  - 

2822) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8029
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   25
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.BELMIO
تشغيل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

مقهى، مطعم محل آيس كريم;
مصور فوتوغرففي;

 فالستيبف  وفلتصد ر;
 فلتجار0;

فملعامالت  جليع  وعلوما 
فملدنية،  و  فلتجارية  و  فلصناعية 
فملنقولة و غيب فملنقولة فلتي قد تكون 
مرتبطة بشكل مباشر أو غيب مباشر 

بغرض فلشركة أو بأي أغرفض ملاثلة 
أو ذفت صلة..

تقاطع    : فملقر فالجتلاعي  عنوفن 
شارع عبد فملومن وشارع أندروميد ، 
 -   0 ، متجر  إقامة فلورز   ، 0ج  مبنى 

2822) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد  ونس مكوفر :  822 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
حصة   (22   : فلسيد غالي مكوفر 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  مكوفر  فلسيد  ونس 
ليز ر   زنقة  و  المارتين  زنقة  زفوية   7

2822) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
عنوفنه)ف)  مكوفر  غالي  فلسيد 
ليز ر   زنقة  و  المارتين  زنقة  زفوية   7

2822) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  مكوفر   فلسيد  ونس 
ليز ر   زنقة  و  المارتين  زنقة  زفوية   7

2822) فلدفر فلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828101.
(28I

Gm Consulting

السجود-م2-
عقد تسييب حر ألصل تجاري )فألشخاص 

فملعنويون)
عقد تسييب حر ألصل تجاري

فلسجو -م2-
قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
1)2) أعطى وفتساب كوفي  6) نونرب 
 1208 فلتجاري  بالسجل  فملسجل 
فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية  باملحكلة 
فلتجاري  لألصل  فلحر  فلتسييب  حق 
إقامة  فنفا  شارع   76 ب  فلكائن 
بابليون سيدي بليوط  - 2222) فلدفر 
فملغرب لفائد0 لرجاني ملد0  فلبيضاء 

و   (2(( 21  نا ر  0 سنة تبتدئ من 

تنتهي في 1ج  جنرب 5)2) مقابل مبلغ 

شهري قيلته 222.)0  رهم.

(29I

REVISCONTROLE

SOCIETE DAROUNA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

جفض رأسلال فلشركة

REVISCONTROLE

 RESIDENCE LE JOYAU 4 -  -

 RUE IBNOU AL MOUAATAZ

 20300 BELVEDERE، 20300،

casablanca MAROC

SOCIETE DAROUNA شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 6ج زنقة 

ليل - 22ج2) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

جفض رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.129079

فلعام  فلجلع  بلقت�سى 

12  جنرب  في  فملؤرخ  فإلستثنائي 

فلشركة  رأسلال  جفض  تم   (2(1

«0.222.222  رهم»  قدره  بلبلغ 

إلى  «02.222).9)  رهم»  من  أي 

 : طريق  عن  «02.222).5)  رهم» 

تخفيض عد   فألسهم.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

1ج  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 2)8267.

(12I

TASSIHIN

STE CHAMBI CAR SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

TASSIHIN

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHID MAROC

  STE CHAMBI CAR SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 078 

طابق فلثاني موالي علي فلشريف 

فلرفشيد ة - 222)5 فلرفشيد ة 

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تلت   (2(1 7)  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

تفويت فلسيد )0) فلغولب  وسف 

122 حصة فجتلاعية من أصل 122 

حصة لفائد0  فلسيد )0) عبد فلحليد 

عبد فلرفيع بتاريخ 7)  جنرب 1)2).

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

فالبتدفئية بالرشيد ة  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم 8ج.

(11I

FIDUCIAIRE BAMMOU

SADEL TOURS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

SADEL TOURS شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 2ج-)ج 
زفوية أبو بكر فلصد ق و غاندي 

علارC 0 إقامة إبرفهيم مكتب رقم 

1  - 10222 فلقنيطر0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

817ج6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 SADEL : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.TOURS

 : بإ جاز  فلشركة  غرض 

تأجيبفلسيارفت بدون سائق.

 30-32  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
زفوية أبو بكر فلصد ق و غاندي علار0 

 -   1 رقم  مكتب  إبرفهيم  إقامة   C

10222 فلقنيطر0 فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : عا ل  فلهندف  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  عا ل  فلهندف  فلسيد 

 10222 1 027 تجزئة فلصيا   فلرقم 

فلقنيطر0 فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)   سعيد  فلهندف  فلسيد 

 1022  1 فلصيا   تجزئة   027

فلقنيطر0 فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم 92222.

(1(I

KAP CONSEIL

FRALEMAN فرامان
شركة ذفت مسؤلية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

KAP CONSEIL

 ANGLE YACOUB AL MANSOUR

 AL AMIRA III BUREAU 21

 GUELIZ MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 FRALEMAN فرفمان

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

يعقوب فملنصور فقامة فالميب0ج 

فلطابق) رقم1)بس كليز مرفكش - 

02222  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9ج18)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (2(( 27  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

فإلقتضاء بلختصر تسليتها : فرفمان 

.FRALEMAN

كرفء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

 - وفستغالل فلفنا ق و ور فلضيافة 

مقاهي- وفملطاعم.

شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فالميب0ج  فقامة  فملنصور  يعقوب 

 - مرفكش  كليز  رقم1)بس  فلطابق) 

02222  مرفكش فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 Jean-François, Laurent فلسيد 

 , Valéry, COUILLARD :  1.000

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

 Jean-François, Laurent فلسيد 

عنوفنه)ف)   , Valéry, COUILLARD

 AVENUE DE NORMANDIE  7

 35300 , FOUGERES,  FRANCE

.35300 FOUGERES  FRANCE

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

 Jean-François, Laurent فلسيد 

عنوفنه)ف)   , Valéry, COUILLARD

 AVENUE DE NORMANDIE  7

 35300 , FOUGERES,  FRANCE

35300 FOUGERES FRANCE

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1771ج1.

Iج1)

إئتلانية BKM لإلرشا فت

STE SOMASEL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

إئتلانية BKM لإلرشا فت

رقم 12 تجزئة فملركز ورزفزفت ، 

05222، ورزفزفت فملغرب

STE SOMASEL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 10  

فلحي فلصناعي - 05222 ورزفزفت 

فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1(17

فلعام  فلجلع  بلقت�سى 

0)  جنرب  في  فملؤرخ  فإلستثنائي 

فلشركة  رأسلال  رفع  تم   (2(1

«02.222.222  رهم»  قدره  بلبلغ 

إلى  «7.022.222ج  رهم»  من  أي 

طريق  عن  «77.022.222  رهم» 

فلشركة  مع   ون  مقاصة  إجرفء    :

فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بورزفزفت  

))2) تحت رقم 1).

(10I
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Pramex International

HISY MARKET
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

Pramex International
 Bd Anfa 6eme Etg n°25, 158
 158 Bd Anfa 6eme Etg n°25،

20000، Casablanca Maroc
HISY MARKET شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فضاء باب 
 ,C 0أنفا، ج زنقة باب فملنصور، علار
فلطابق 1, مكتب ج - 2252) فلدفر 

فلبيضاء  فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(5(57
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 غشت   (7
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 HISY  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.MARKET
غرض فلشركة بإ جاز : بيع وشرفء 
فلخدمات  و  فملوف   و  فلغذفئية  فملوف  
في  أو  فملغرب  في  سوفء  بها  فملتعلقة 

فلخارج.
فضاء   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
باب أنفا، ج زنقة باب فملنصور، علار0 
C, فلطابق 1, مكتب ج - 2252) فلدفر 

فلبيضاء  فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 FANNIR Sylvain فلسيد 
 5.222 Hicham  :  50 حصة بقيلة 

 رهم للحصة .
 NAHLE Yasser Kazem فلسيد 
222.ج  رهم  بقيلة  حصة  2ج  : 

للحصة .

 FANNIR Shahyn :  10 فلسيد 

حصة بقيلة 1.222  رهم للحصة .

 DELHOMME Aurélie فلسيد0 

حصص   12   :   Françoise Andrée

بقيلة 1.222  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

 FANNIR Sylvain فلسيد 

 N°1 ALLEE DE (عنوفنه)ف  Hicham

LA GRIVE 91830 LE COUDRAY-

.MONTCEAUX France

 NAHLE Yasser Kazem فلسيد 

 Etage6, Résidence عنوفنه)ف) 

 Arrayan, Arramla Albaida 1107

.BEYROUTH Liban

 FANNIR Shahyn فلسيد 

 N°1 ALLEE DE LA عنوفنه)ف) 

GRIVE 91830 LE COUDRAY-

.MONTCEAUX France

 DELHOMME Aurélie فلسيد0 

عنوفنه)ف)    Françoise Andrée

 Avenue François Mole  125-127

.92160 ANTONY France

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

 FANNIR Sylvain فلسيد 

 N°1 ALLEE DE (عنوفنه)ف  Hicham

LA GRIVE 91830 LE COUDRAY-

MONTCEAUX France

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج2  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 75515.

(15I

مكتب معيشة للحسابات و فألستشارفت فلجبائية

EL KHAWA CAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

فألستشارفت فلجبائية

حي فلسالم بلوك E  رقم )) -- سيدي 

سليلان ، 22)10، سيدي سليلان 

فملغرب

 EL KHAWA CAR

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

حلان فلفطوفكي حي فلسالم بلوك 
س رقم 21 شقة رقم 26 فلطابق 
فلثالت - 22)10 سيدي سليلان 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

95)ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 EL  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.KHAWA CAR
كرفء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلسيارفت بدون سائق.
شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
حلان فلفطوفكي حي فلسالم بلوك س 
رقم 21 شقة رقم 26 فلطابق فلثالت - 

22)10 سيدي سليلان فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
622 حصة    : فلسيد محلد نيت 

بقيلة 122  رهم للحصة .
 022   : فلصغيب  كوثر  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
حي  فلسيد محلد نيت عنوفنه)ف) 
 10(22  27 رقم   18 بلوك  فلسالم 

سيدي سليلان فملغرب.
عنوفنه)ف)  فلصغيب  كوثر  فلسيد0 
 10(22 فلقصيبية   فملرف سة   وفر 

سيدي سليلان فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلصغيب  كوثر  فلسيد0 
 10(22 فلقصيبية   فملرف سة   وفر 

سيدي سليلان فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ  سليلان   بسيدي  فالبتدفئية 

17  نا ر ))2) تحت رقم ))2)/28.

(16I

فألستاذ محلد بن عبد فلجليل

« BLEU HEAVEN »   
عقد تسييب حر ألصل تجاري )فألشخاص 

فملعنويون)

عقد تسييب حر ألصل تجاري

« BLEU HEAVEN »   

قي  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

 » أعطى شركة     (2(1 8)  جنرب 

محدو 0  »شركة   BLEU HEAVEN
فملسؤولية فملسجل بالسجل فلتجاري 

ج0727 باملحكلة فلتجارية بفاس حق 

فلتسييب فلحر لألصل فلتجاري فلكائن 

 ( تغات  جبل  تجزئة   106 رقم  ب 

طريق مكناس  - 2252ج فاس فملغرب 

لفائد0 فلسيد هشام فلبوشتاوي ملد0 

12 سنة تبتدئ من 8)  جنرب 1)2) و 

تنتهي في 8)  جنرب 1ج2) مقابل مبلغ 

شهري قيلته 222.)1  رهم.

(17I

FIDUBAC SARL

DON CALAMAR
إعالن متعد  فلقرفرفت

FIDUBAC SARL

)16مكرر شارع  وسف فبن تاشفين 

 NADOR، فلشقة رقم 11 فلناضور

62000، nador maroc

DON CALAMAR «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: شارع 

عالل فلفا�سي رقم 66 فلناظور - 

222)6  فلناظور فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

ج2ج)).

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

تم فتخاذ   (2(( )1  نا ر  فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 
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قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
تعين مسيب إضافي جد د للشركة 

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 
فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

على  فلذي  نص   :15 رقم  بند 
فلطاهري  حليد  فلسيد  تعين  ما لي: 
فلى   إضافة  للشركة  جد د  كلسيب 

فلسيد زكرياء فعرفب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 10  نا ر 

))2) تحت رقم 78.
(18I

ASHAM  MOHAMED

 ETABLISSEMENT AL
 MOTABARAWAIRFAN DE
L4ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

ASHAM  MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
 ETABLISSEMENT AL

 MOTABARAWAIRFAN DE
  L0ENSEIGNEMENT PRIVE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 
طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 
كليفورنيا عين ملول رقم ج تطوفن  - 

222ج9 تطوفن فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
7ج)0).

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 20  ونيو  في  فملؤرخ 
فملسؤولية  ذفت  شركة  حل 
 ETABLISSEMENT AL فملحدو 0 
 MOTABARAWAIRFAN DE
L0ENSEIGNEMENT PRIVE   مبلغ 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
كليفورنيا  تجزئة  فإلجتلاعي  مقرها 
222ج9   - تطوفن   ج  عين ملول رقم 
عدم   : ل  نتيجة  فملغرب  تطوفن 
فلنهائية  فلرجصة  على  فلحصول 

لللؤسسة .

تجزئة  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
كليفورنيا عين ملول رقم ج تطوفن  - 

222ج9 تطوفن فملغرب. 
و عين:

و  فلشريف  ربيعة   فلسيد)0) 
 ( زنقة  بحث  وف   شارع  عنوفنه)ف) 
فقامة طيبي فلطابق 1 رقم 0 222ج9 

تطوفن 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 
0)  ونيو  بتاريخ  فالبتدفئية بتطوفن  

1)2) تحت رقم 1727.

(19I

STE AGACONSEIL SARL

STE SKY PLACO SARL
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

STE AGACONSEIL SARL
ج) شارع جالد بن فلوليد حي 

فلدفجلة فكا  ر ، 82222، فكا  ر 
فملغرب

STE SKY PLACO SARL شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 9) تج 
أ59 شارع فرحات حشا  فملنطقة 
فلصناعية تاسيال فلدشيب0 فنزكان - 

82222 فلدشيب0 فنزكان فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
61ج15.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في ج)  جنرب 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
«رقم 9) تج أ59 شارع فرحات حشا  
فلدشيب0  تاسيال  فلصناعية  فملنطقة 
فنزكان  فلدشيب0   82222  - فنزكان 
 27 رقم  نيسرين  «زنقة  إلى  فملغرب» 
رياظ فلسالم فكا  ر - 82222 فكا  ر  

فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
27  نا ر  بتاريخ  بانزكان   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم جج.

((2I

GESTION ALJANOUB

ARMATURE SONNA SUD I
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوفن حي فلسعا 0 علار0 رقم 
) فلطابق فلثالث فلعيون ، 72222، 

فلعيون فملغرب
 ARMATURE SONNA SUD I
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي طريق 

فلسلار0 ن.ك 27 قرب مزرعة فهل 
فلرشيد فلعيون - 72222 فلعيون 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9889ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج1  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 

.ARMATURE SONNA SUD I
أعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فملدنية- فلهندسة  فلعامة،  فلبناء 
جليع  وتصد ر  فستيبف   تحويل، 
فلصلب  فملصانع  من  فملنتجات 

وفملعا ن - فشغال متعد 0..
طريق   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
قرب مزرعة فهل   27 فلسلار0 ن.ك 
فلعيون   72222  - فلعيون  فلرشيد 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد سيدي محلد ولد فلرشيد 
52.222  رهم  حصة بقيلة   522   :

للحصة .
حصة   522   : ميار0  بابا  فلسيد 

بقيلة 52.222  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد سيدي محلد ولد فلرشيد 
شارع  فلرشيد  ولد  فيال  عنوفنه)ف) 

حبوها  72222 فلعيون فملغرب.
فلحي  ميار0 عنوفنه)ف)  بابا  فلسيد 
زنقة  فلدولة  سيف  شارع  فال فري 
فلعيون   72222 ج2  رقم  فلسوسن 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد سيدي محلد ولد فلرشيد 
شارع  فلرشيد  ولد  فيال  عنوفنه)ف) 

حبوها  72222 فلعيون فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/119.

((1I

fidlix sarlau

ALU-PRO SAMADI SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

fidlix sarlau
شارع علر بن عبد فلعزيز فبرفج  بي 
بلوك E مكتب رقم ج فلعرفئش ، 

222)9، فلعرفئش فملغرب
ALU-PRO SAMADI SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 

شعبان ) محل رقم 896/) - 22)9 
فلعرفئش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
6621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  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 
ALU-  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.PRO SAMADI SARL
فعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فلزجاج  وتركيب  فاللومنيوم  نجار0 

وتكسية فلوفجهة.
تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 9(22  -  896/( ) محل رقم  شعبان 

فلعرفئش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:
 922   : فلصلدي  هشام  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 122   : فلسيد0 شريفة فلصلدي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد هشام فلصلدي عنوفنه)ف) 
 9(222 فلزياني  قاسم  فبو  زنقة   55

فلعرفئش فملغرب.
فلصلدي  شريفة  فلسيد0 
زنقة فبو قاسم فلزياني   55 عنوفنه)ف) 

222)9 فلعرفئش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد هشام فلصلدي عنوفنه)ف) 
 9(222 فلزياني  قاسم  فبو  زنقة   55

فلعرفئش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعرفئش  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم ج8.
(((I

GESTION ALJANOUB

BAHAALI UNIVERS
إعالن متعد  فلقرفرفت

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوفن حي فلسعا 0 علار0 رقم 
) فلطابق فلثالث فلعيون ، 72222، 

فلعيون فملغرب
BAHAALI UNIVERS «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: شارع 

يعقوب فملنصور رقم 7) فلعيون - 
72222 فلعيون فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.18211

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في )1  نا ر ))2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
تغييب فالسم فلتجاري باالسم فلجد د 

SONNA SUD SAHARA
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
فلتي  فلعنوفن  فلى  فلشركة  مفر  نقل 
قرب   27 رقم  ن.ك  فلسلار0  شارع 

مزرعة فهل فلرشيد فلعيون 
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
للشركة  فلتجاري  فلغرص  تحيين 
فملتعلقة  فالشغال  جليع  كلا  لي 
وتصد ر  فستيبف   بالبناء-تحويل، 
جليع فملنتجات من فملصانع فلصلب 

وفملعا ن -فشغال متعد 0
على  فلذي  نص   :0 رقم  قرفر 
ما لي: فلزيا 0 في رفسلال فلشركة من 
1222222  رهم  122222  رهم فلى 

بلساهلات نقد ة.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
تغييب فالسم فلتجاري باالسم فلجد د 

SONNA SUD SAHARA
بند رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
فلتي  فلعنوفن  فلى  فلشركة  مفر  نقل 
قرب   27 رقم  ن.ك  فلسلار0  شارع 

مزرعة فهل فلرشيد فلعيون 
بند رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
للشركة  فلتجاري  فلغرص  تحيين 
فملتعلقة  فالشغال  جليع  كلا  لي 
وتصد ر  فستيبف   بالبناء-تحويل، 
جليع فملنتجات من فملصانع فلصلب 

وفملعا ن -فشغال متعد 0
على  فلذي  نص   :6-7 رقم  بند 
ما لي: فلزيا 0 في رفسلال فلشركة من 
1222222  رهم  122222  رهم فلى 

بلساهلات نقد ة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/2)1.
Iج))

IFCOF

ريزيدانس يحيى
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

IFCOF
 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC
ريزيدفنس  حيى شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 107 شارع 
فملقاومة فقامة ففا فلطابق ) شقة 
))  716 حي فالمل فلفدف 2222) 

فلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج619)5.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم   (2(( 20  نا ر  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  «27.522ج.00  رهم» 
«122.222  رهم» إلى «00.027.522 
تقد م حصص    : عن طريق   رهم» 

نقد ة أو عينية.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 71ج828.
((0I

FIDUGRA

 IMMINO SERVICE
TRANSPORT

إعالن متعد  فلقرفرفت

FIDUGRA
شارع محلد فلخامس علار0 فمنار 
رقم 0) فلطابق فلثالث فنزكان ، 

86152، فكا  ر فملغرب
 IMMINO SERVICE TRANSPORT

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: فلطابق 
فلثالث فلرقم 1جج فقامة فالسر0 

علار0 رقم 28 حي فلهدى - - فكا  ر 
فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.07529
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 7)  جنرب 1)2)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
تفويت فلسيد مسو  عبدهللا ل 52) 
حصة من فصل 1222 لصالح فلسيد 

عابر مهدي
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
تفويت فلسيد مسو  عبدهللا ل 52) 
حصة من فصل 1222 لصالح فلسيد 

فمين رشيد
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
تغييب نشاط فلشركة ليصبح: 1) نقل 
فلبضائع لصالح فلغيب )) نقل فالمتعة 
فلغيب فملرفوقة ج) فلتصد ر و فالستيبف 
قرفر رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
فلسيد  لصالح  باال فر0  فالحتفاظ 

حرفان عبد فلرحيم
قرفر رقم 5: فلذي  نص على ما لي: 
صالحية فلتوقيع فالجتلاعي و فلبنكي 

لصالح فلسيد فمين رشيد
على  فلذي  نص   :6 رقم  قرفر 
ما لي: تغييب فلشكل فلقانوني للشركة 

ليصبح ش.م.م 
قرفر رقم 7: فلذي  نص على ما لي: 

تحيين فلنظام فالسا�سي
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
فصبح  للشركة  فلقانوني  فلشكل 
ش.م.م عوض ش.م.م  فت فلشريك 

فلوحيد
على  فلذي  نص   :( رقم  بند 
 (1  : فلشركة  نشاط  فصبح  ما لي: 
نقل   (( فلغيب  لصالح  فلبضائع  نقل 
ج) فلتصد ر و  فالمتعة فلغيب فملرفوقة 

فالستيبف .
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بند رقم 0: فلذي  نص على ما لي:

 : عد  حاملي فالسهم فصبح تالثة 

فلسيد فمين رشيد 52) سهم; فلسيد 

مسو  عبدهللا 522 سهم; فلسيد عابر 

مهدي 52)

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  نا ر  بتاريخ  باكا  ر   فلتجارية 

))2) تحت رقم ))1281.

((5I

le partenaire  fiscal

ESITRAP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

le partenaire  fiscal

09 شلرع علر فلخطاب طابق ج رقم 

6 علار0 فلربكة، 92222، طنجة 

فملغرب

ESITRAP شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي علار0 

مايسيل ، فلطابق 6 ، رقم ج7 ، 

طنجة - 92222 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1)5ج)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  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 

.ESITRAP

-أشغال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وأعلال  فلصحي،  وفلصرف  فلحفر، 

وفلشبكات  وفلتنلية،  فلطرق، 

فملختلفة.

فلبناء  في  متنوعة  -أشغال 

وفلكهرباء وفلسباكة وفلطالء.

-فستغالل فملقالع.

-مقاول فلهندسة فملدنية.

وتجد دها  فمللتلكات  -تطوير 

وبصفة  وفملباني  فملباني  في  وترميلها 

عامة جليع فلحرف في مجال فلبناء.

فلخضرفء  فملساحات  -تطوير 

وفإلضاء0 فلعامة وفملالعب فلرياضية.

-فلتدفول.

-تأجيب معدفت فلبناء.

وبيع  وشرفء  وتصد ر  -فستيبف  

جليع فملنتجات وفملوف  غيب فملحظور0.

فلهندسية  -فالستشارفت 

وفملساعد0 فلفنية.

فلدرفسات  وتنفيذ  -تصليم 

فلفنية لللشاريع ألعلال جليع أنوفع 

فلحالية  وفملباني  فملدنية  فلهندسة 

وفلصناعية.

قد  فلتي  فلعلليات  -جليع 

مباشر  غيب  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 

بالدرفسة وفملساعد0 فلفنية وتطوير 

أو  فملدنية  فلهندسة  مشاريع  جليع 

فلصناعية.

فلتنفيذ  و رفسات  -فالستشارفت 

وفملساعد0 فلفنية..

علار0   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
مايسيل ، فلطابق 6 ، رقم ج7 ، طنجة 

- 92222 طنجة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد  فملهدي ف ت  موالي فلعربي                

122  رهم  بقيلة  حصة   522   :

للحصة .

فلسيد0 سهام فلتازي :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد  فملهدي ف ت  موالي فلعربي 

 0 ,فلوحد0  فلحي فملحلدي  عنوفنه)ف) 
رقم 55)  02266 مرفكش فملغرب.

عنوفنه)ف)   فلتازي  سهام  فلسيد0 
، شارع محلد   1 فإلنبعاث   ، 8ج  رقم 

فلسا س 52222 مكناس فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد  فملهدي ف ت  موالي فلعربي                
 0 ,فلوحد0  فلحي فملحلدي  عنوفنه)ف) 

رقم 55)  02266 مرفكش فملغرب
عنوفنه)ف)   فلتازي  سهام  فلسيد0 
، شارع محلد   1 فإلنبعاث   ، 8ج  رقم 

فلسا س 52222 مكناس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09979).
((6I

SARL

PET STORE BILLY
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
PET STORE BILLY  شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1) شارع 
أبو عبد هللا نافع ريس بن علر طابق 
0 شقة 12 معاريف - 222)) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8669
 (8 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 PET  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. STORE BILLY
تجار0   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
منتجات  وتسويق  وبيع  وشرفء 

فلحيوفنات فألليفة وفألغذ ة.
1) شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
أبو عبد هللا نافع ريس بن علر طابق 

فلدفر   ((222  - معاريف   12 0 شقة 
فلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد سفيان فورفت 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد سفيان فورفت عنوفنه)ف) 
لو حليو0 شارع 6 شلال 18 عين سبع 

222)) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد سفيان فورفت عنوفنه)ف) 
لو حليو0 شارع 6 شلال 18 عين سبع 

222)) فلدفر فلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 1669.
((7I

NKH CONSULTING SARL

ESPACE RANSI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
ESPACE RANSI شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 7) 
سكتور ) مشروع 0) هكتار تلار0 

تلار0 222)1 تلار0 فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

 L05 رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري
./ 110435

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 15  جنرب 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
«رقم 7) سكتور ) مشروع 0) هكتار 
تلار0 تلار0 222)1 تلار0 فملغرب» إلى 
«رقم 050 زنقة بوجنيبة حي فالنبعاث 

سال سال 11222 سال  فملغرب».
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1  نا ر  بتاريخ  بالرباط   فلتجارية 

.D1(12) تحت رقم )0ج((
((8I

HTA CONSEIL

LES FROMAGES DU SUD
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محلد فلخامس وشارع 
ألبيب فألول فلطابق فلسابع مكتب 

رقم 729 -، 2262)، فلدفر فلبيضاء 
فملغرب

LES FROMAGES DU SUD شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 151 زنقة 
أسامة بن زيد فلطابق فلثاني فملد نة 
فليسرى فملعاريف - )228) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج01582.

فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
 (2(1 نونرب   21 في  فملؤرخ  فلوحيد 
بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع  تم 
أي  «200.000,00  رهم»  قدره 
إلى  «100.000,00  رهم»  من 
طريق  عن  «300.000,00  رهم» 
فلشركة  مع   ون  مقاصة  إجرفء    :

فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828567.
((9I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

إنجيت
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
إنجيت شركة ذفت مسؤلية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ساحة 
محلد فلخامس  إقامة فضالة 
سانتبعلار0 أ رقم ج1 - 8822) 

فملحلد ة فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
27ج19.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم   (2(1 7)  جنرب  في  فملؤرخ 
بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
أي  «22.222ج.ج  رهم»  قدره 
إلى  «12.222.222  رهم»  من 
طريق  عن  «22.222ج.ج1  رهم» 
فلشركة  مع   ون  مقاصة  إجرفء    :

فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحلد ة  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم 61.

2Iج)

ME FIDUCIAIRE 

 AUDI CORRECT RABAT
SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

حل شركة

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4
 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
 AUDI CORRECT RABAT SARL
AU شركة ذفت مسؤلية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد)في طور 
فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 55 زفوية 
شارع عبد فلكريم فلخطابي و زنقة 

فبيدجان شقة رقم 1 . حي فملحيط  - 
12222 فلرباط فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.152259

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
1)2) تقرر حل  21  جنرب  فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
 AUDI CORRECT فلوحيد  فلشريك 
رأسلالها  مبلغ    RABAT SARL AU
مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
فإلجتلاعي 55 زفوية شارع عبد فلكريم 
فلخطابي و زنقة فبيدجان شقة رقم 1 
. حي فملحيط  - 12222 فلرباط فملغرب 

نتيجة ل : توقف تام للشركة.
55 زفوية  و حد  مقر فلتصفية ب 
زنقة  و  فلخطابي  فلكريم  عبد  شارع 
فبيدجان شقة رقم 1 . حي فملحيط  - 

12222 فلرباط فملغرب . 
و عين:

و  علوري  نا  ة     فلسيد)0) 
عنوفنه)ف) 0)6/1)1 محلد فلد وري 
 10222 7ج  شقة  فلد ن,  وصالح 
 (0( كلصفي  فملغرب  فلقنيطر0 

للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية :
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
26  نا ر  بتاريخ  بالرباط   فلتجارية 

))2) تحت رقم 21).
1Iج)

STE AUCOGEST SARL

GHBALA PRO
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
GHBALA PRO شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي توطين 
شركة فوكجيست رقم 26 فلزنقة 

929ج حي فلقدس فلدشيب0 - 62ج86 
فنزكان فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(5175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (2(( 21  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.GHBALA PRO

ملون   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

حفالت.

توطين   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فلزنقة   26 رقم  فوكجيست  شركة 

929ج حي فلقدس فلدشيب0 - 62ج86 

فنزكان فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فبرفهيم  موالي  فلشاجيع  فلسيد 

122  رهم  بقيلة  حصة   1.222   :

للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فبرفهيم  موالي  فلشاجيع  فلسيد 

تيليال  حي   (016 رقم  عنوفنه)ف) 

تيكوين  82652 أكا  ر فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فبرفهيم  موالي  فلشاجيع  فلسيد 

تيليال  حي   (016 رقم  عنوفنه)ف) 

تيكوين  82652 أكا  ر فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  نا ر  بتاريخ  بانزكان   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم )7.

I)ج)
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VERSIONCONSULTING

  شركة إنار0 آجور 

 SOCIETE INARA AJOUR 
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
رفع رأسلال فلشركة

VERSIONCONSULTING
إقامة فإلحسان علار0 ج شقة 0 

 RES AL IHSSANمربوكة مرفكش
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE  شركة إنار0 آجور  
INARA AJOUR SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر ف ت 
علوفش جلاعة مجاط شيشاو0 - 

02222  شيشاو0 فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.1785

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم   (2(1 17  جنرب  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  «1.222.222  رهم» 
«1.222.222  رهم» إلى «222.222.) 
تقد م حصص    : عن طريق   رهم» 

نقد ة أو عينية.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بامنتانوت  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/)1.
Iجج)

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

الحسناوي أوطو بييس
فنفصال أوإ ماج 

إ ماج فلشركات
 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زفوية شارع محلد فلخامس و شارع 

فبن كثيب إقامة  وس مارس رقم 00 ، 
92222، طنجة فملغرب
فلحسناوي أوطو بييس.

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 
فلجيبفري ج زنقة عائشة فملسافر رقم 

1ج - 92222 طنجة فملغرب 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
6887ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 0) نونرب 1)2) تقرر إ ماج 

فلشركات:
شركة تسليتها أو إسلها فلتجاري 
مقرها  فلكائن  و  أمبلومون  أورو 
زنقة  ج  فلجيبفري  حي  ب  فإلجتلاعي 
 92222 1ج  رقم  فملسافر  عائشة 

طنجة فملغرب
شركة تسليتها أو إسلها فلتجاري 
فلكائن  و  بييس  أوطو  فلحسناوي 
ج  مقرها فإلجتلاعي ب حي فلجيبفري 
زنقة عائشة فملسافر رقم 1ج 92222 

طنجة فملغرب.
 وفعي إ ماج فلشركات : فلشركتين 
ملكيتهلا  تعو   فإل ماج  موضوع 
لشريكين لهلا نفس فلنسبة من رأس 

فملال في كال فلشركتين
قطعتين  تللكان  فلشركتان 

أرضيتين مجاورتين
أهدففه: بناء وحد0 إنتاج بالحجم 

فلذي  ريده فلشركاء لللشروع
فإل ماج  عللية  ستتم   : شروطه 

فستنا ف إلى حسابات فلشركتين
فملقفلة بتاريخ 2)2) / )1 / 1ج

تعيين و تقد م فألصول و فلخصوم 
أو  فلضامة  للشركات  نقلها  فملزمع 

فلشركات فلجد د0 :
نقل جليع فمللتلكات ، فلحقوق و 
فاللتزفمات فلى فلشركة فلدفمجة أورو 

أمبلومون.
كلا تم تسليم فلحصص أو فألسهم 
892 حصة  بالكيفية فلتالية: إصدفر 
 100,00 بلبلغ  جد د0  فجتلاعية 
فلشركة  لشركاء  ستخصص   رهم 

فملضلومة طبقا لنسبة فلتبا ل
فلحصص أو فألسهم  و تم إعطاء 
21  نا ر  بتاريخ:  فألرباح  في  فلحق 
فملنجز0  فلعلليات  صالحية   (2(1
أو  فملضلومة  فلشركات  طرف  من 
فملحاسباتي  فملنظور  من  فملنفصلة 
و   (2(1 21  نا ر  فبتدفءف من تاريخ 
فملعنية  فلشركات  حسابات  حصرت 
شروط  إلعدف   فملستعللة  باألمر 

فلعللية بالتوفريخ فلتالية:

1ج  بتاريخ  أمبلومون  أورو  شركة 
 جنرب 2)2)

بييس  أوطو  فلحسناوي  شركة 
بتاريخ 1ج  جنرب 2)2)

حقوق  تبا ل  نسبة  حد ت  و 
فألمر  فقت�سى  إن  و   8/9 في  فلشركة 

فملبلغ فملعدل لفرق فلتبا ل
13,57  رهم.

 156.805,23 مبلغ  جصص  كلا 
 رهم لعالو0 إ ماج فلشركات.

ذوي  للشركاء  فملخولة  فلحقوق 
فلخاصة و لحاملي سندفت  فلحقوق 
كل  فالقتضاء  عند  و  فألسهم،  غيب 

فالمتيازفت فلخاصة: ال �سيء
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
16  جنرب  بتاريخ  بطنجة  فلتجارية 

1)2) تحت رقم 2)092). 
0Iج)

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

أداي للتعمير
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 00
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
أ في للتعليب شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي إقامة 

فلياسلين، رقم 21، شارع الغوطا، 
فلطابق فلسفلي رقم م 02، سيدي 

مومن فلدفرفلبيضاء - 2022) 
فلدفرفلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
77)78ج.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم   (2(1 8)  جنرب  في  فملؤرخ 
بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«62.222.222  رهم»  قدره 
إلى  «5.222.222  رهم»  من  أي 
طريق  عن  «65.222.222  رهم» 
فلشركة  مع   ون  مقاصة  إجرفء    :

فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم )82826.

5Iج)

ESPACE ALGEBRE

SNS CONSTRUCTIONS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

ESPACE ALGEBRE
 BLOC 74 N°18BIS SIDI
 BERNOUSSI ، 20400،
CASABLANCA MAROC

SNS CONSTRUCTIONS شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 12 زنقة 

فلحرية فلطابق فلثالث رقم 5 - 
2)21) فلدفرفلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج78297.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 17  ونيو  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
شجري  منيب   (0( فلسيد  تفويت 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   522
 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.222
18  ونيو  بتاريخ  غطي  عبدفلغني 

.(2(1
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
 26 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 وليوز 1)2) تحت رقم 785697.

6Iج)

samcompta sarl au

BINAE SEFROU
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

samcompta sarl au
 av mohamed hansali appt 1 6
 imm hazzaz fes ، 30000، fes

hglyvf
  BINAE SEFROU
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شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 
طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 706 
حي زالغ بنصفار صفرو - 1222ج 

صفرو فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.969

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر حل   (2(1 نونرب   1( فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها  مبلغ     BINAE SEFROU
مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
فإلجتلاعي رقم 706 حي زالغ بنصفار 
صفرو - 1222ج صفرو فملغرب نتيجة 

ل : قرفر فلشركاء.
و حد  مقر فلتصفية ب رقم 706 
1222ج   - صفرو  بنصفار  زالغ  حي 

صفرو فملغرب. 
و عين:

فلسيد)0) عبد فلعالي   فلحيوني و 
عنوفنه)ف) )12 حي زالغ بنصفار صفرو 
 (0( صفرو فملغرب كلصفي  1222ج 

للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية :
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
))  جنرب  بتاريخ  فالبتدفئية بصفرو  

1)2) تحت رقم 078.
7Iج)

samcompta sarl au

CROWD CONSULTING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

samcompta sarl au
 av mohamed hansali appt 1 6
 imm hazzaz fes ، 30000، fes

hglyvf
CROWD CONSULTING شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : إقامة 

فلعنا�سي أ رقم 17 فلطابق فلخامس 
، 12 زنقة رحال فملسكيني شارع 

فلجيش فمللكي فاس - 2222ج فاس 
فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.0(995
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر حل   (2(1 6) مارس  فملؤرخ في 
شركة   CROWD CONSULTING
مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 
وعنوفن  12.222  رهم  رأسلالها 
أ  فلعنا�سي  إقامة  فإلجتلاعي  مقرها 
زنقة   12  ، فلطابق فلخامس   17 رقم 
رحال فملسكيني شارع فلجيش فمللكي 
فاس فملغرب نتيجة  2222ج   - فاس 

لقرفر فلشركاء.
و عين:

فلسيد)0) سار0  بوحزم و عنوفنه)ف) 
شارع بيبوت 10 إقامة رزقية فلزهور 
1 فاس 2222ج فاس فملغرب كلصفي 

)0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
إقامة  وفي   (2(1 مارس   (6 بتاريخ 
فلعنا�سي أ رقم 17 فلطابق فلخامس ، 
12 زنقة رحال فملسكيني شارع فلجيش 

فمللكي فاس - 2222ج فاس فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بفاس  بتاريخ ج2 ماي 1)2) 

تحت رقم 1)2/2ج1).
8Iج)

samcompta sarl au

Z.K.N
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

samcompta sarl au
 av mohamed hansali appt 1 6
 imm hazzaz fes ، 30000، fes

hglyvf
Z.K.N شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : متجر رقم 

6) مرجان فاس وف  فاس فاس - 
2222ج فاس فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.(7(25

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(2 1)  جنرب  في  فملؤرخ 
فملسؤولية  ذفت  شركة   Z.K.N حل 
 (22.222 رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0 
 رهم وعنوفن مقرها فإلجتلاعي متجر 
6) مرجان فاس وف  فاس فاس  رقم 
فاس فملغرب نتيجة لقرفر  2222ج   -

فلشركاء.
و عين:

هزفز و عنوفنه)ف)  نبيلة   فلسيد)0) 
فلرياض طريق عين  تجزئة حي   101
فاس فملغرب  2222ج  فلشقف فاس 

كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
متجر  وفي   (2(2 1)  جنرب  بتاريخ 
6) مرجان فاس وف  فاس فاس  رقم 

- 2222ج فاس فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
7)  جنرب  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 1)2)/ج855.
9Iج)

CABINET COMPTABLE CHERADI

LES VAGUES BLANCHES
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

 CABINET COMPTABLE
CHERADI

 N° 09 BLOC 05 QU BLED EL
JED ، 46000، SAFI MAROC

LES VAGUES BLANCHES شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 

فملعدن  وفرفلقصبة جلاعة فلعكارتة 
حد حرفر0 - 06222 فسفي فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.11595
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم   (2(( 25  نا ر  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  «22).70ج.)  رهم» 
 (.050.(22» إلى  «82.222  رهم» 
تقد م حصص    : عن طريق   رهم» 

نقد ة أو عينية.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  نا ر  بتاريخ  بآسفي   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 8ج.

(02I

FIDUBROU

POLY-AIR
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUBROU

 RES AL AMANE GH 22 IMM179

 APPT 10 1ER ETG AIN SEBAA

 CASABLANCA، 20253،

CASABLANCA MAROC

POLY-AIR شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 5 شارع 
عبد هللا بن  اسين علار0 بليدون 

فلطابق فلخامس رقم 5 - 22ج2) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(0001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   (5

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

POLY- : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.AIR

فلترب د   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

 - فلكهرباء  أشغال   - فالصطناعي 

فألشغال فملختلفة.

شارع   5  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
بليدون  علار0  بن  اسين  هللا  عبد 

22ج2)   -  5 رقم  فلخامس  فلطابق 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
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أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد0 مرففق فاطلة 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 مرففق فاطلة عنوفنه)ف) 
 (90 رقم   9 بلوك  فلرحامنة  كريان 
سيدي مومن  2022) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 مرففق فاطلة عنوفنه)ف) 
 (90 رقم   9 بلوك  فلرحامنة  كريان 
سيدي مومن  2022) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج2  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 992)82.

(01I

M2 BUSINESS

AFOLKI PROJET
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

M2 BUSINESS
 APPT N°3 ETAGE 1 UNITE
 II N°197 CM DAOUDIATE
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AFOLKI PROJET  شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر كزولة 
سيدي مبارك فلويدفن - 02222 

مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج175)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  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 

. AFOLKI PROJET
: مقاول في  غرض فلشركة بإ جاز 
تثبيث فجهز0 فلترب د وفنظلة فلطاقة 

فلشلسية.
:  وفر  فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 - فلويدفن  مبارك  سيدي  كزولة 

02222 مرفكش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد عيشو عيد فللطيف :  522 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد ف علي عيد فلرحلان :  522 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فللطيف  عيد  عيشو  فلسيد 
تاركة   8 عنوفنه)ف)  وفر بوشارب رقم 

02222 مرفكش فملغرب.
فلرحلان  عيد  ف علي  فلسيد 
عنوفنه)ف)  وفر كزولة سيدي مبارك 

فلويدفن 02222 مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلرحلان  عيد  ف علي  فلسيد 
عنوفنه)ف)  وفر كزولة سيدي مبارك 

فلويدفن 02222 مرفكش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1671ج1.
(0(I

FLP TIJANI

 ETERNAL BODY THERAPY
SARL AU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

FLP TIJANI
21 مكرر حي فملحيط فلرباط فملغرب
 ETERNAL BODY THERAPY

SARL AU شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 51 زنقة 

ملوية رقم 1 حي أكدفل فلربا فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

157197

2ج  عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (2(1  جنرب 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

 ETERNAL BODY THERAPY SARL

.AU

فلتبويض   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلطبي وفزفلة فلشعر .

زنقة   51  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 

ملوية رقم 1 حي أكدفل فلربا فملغرب

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنها  حلينة  فجالل  فلسيد0 

تجزئة فلسانية رقم 5 علار0 19 جارج 

باب سبتة سال.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنها  حلينة  فجالل  فلسيد0 

تجزئة فلسانية رقم 5 علار0 19 جارج 

باب سبتة سال.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  نا ر  بتاريخ  بالرباط   فلتجارية 

))2) تحت رقم )102)1.

Iج0)

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE AYMANE BEN AMAR
SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تغييب نشاط فلشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE AYMANE BEN AMAR SARL
AU شركة ذفت مسؤلية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فالجتلاعي قصر 

فلقصبة فلقد لة مدغر0 فلرفشيد ة 
- 222)5 فلرفشيد ة فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم تغييب   (2(( 10  نا ر  في  فملؤرخ 
نشاط فلشركة من «أعلال مختلفة» 

إلى «فلنقل لحساب فلغيب «.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم 5ج.
(00I

fiduciaire trascof

BY THE WAY SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

fiduciaire trascof
 tarik bnou ziad residence 21
 1 qh casablanca ، 20100،

casablanca maroc
BY THE WAY SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : 119 

شارع عبد فملومن - 2222) 
فلدفرفلبيضاء فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

8857)ج.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  1)  جنرب  فملؤرخ في 
ذفت  شركة   BY THE WAY SARL
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رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها  وعنوفن  622.222  رهم 
 - شارع عبد فملومن   119 فإلجتلاعي 
فملغرب نتيجة  فلدفرفلبيضاء   (2222

لجائحة كورونا.
و عين:

و  بنجلون  ملياء   فلسيد)0) 
عنوفنه)ف)  ج1 مجلوعة حلرية ) عين 
فلد اب  2222) فلدفرفلبيضاء فملغرب 

كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
بتاريخ 1)  جنرب 1)2) وفي 119 شارع 
فلدفرفلبيضاء   (2222  - فملومن  عبد 

فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ  فلبيضاء   بالدفر   فلتجارية 

10  نا ر ))2) تحت رقم )82805.
(05I

Annonce

MARINA FOOD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

Annonce
إقامة فلصفا 25) فلطابق ) شقة 

)1 حي منضرونا عين فلشق فلبيضاء 
، 2062)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
MARINA FOOD شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 

فلحرية طابق ج شقة رقم 5 - 2)21) 
فلدفر فلبيضاء - 2)21) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(5851
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   15
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.MARINA FOOD

غرض فلشركة بإ جاز : - مجلوعة 

وفسعة

فلتقاليد  ذفت  فلخدمات  من 

فلعظيلة

فملخصصة لتشغيل فملقهى /

محل   / فلشاي  غرفة   / فملطعم 

فميس

كريم / فملعجنات وفملخابز ، متعهد

تقد م فلطعام / فالستقبال ، مع

فلخدمة فلذفتية )تشغيل وإ فر0

وفملقاهي  فلحفالت  وتأجيب 

وفلوجبات

فلسريعة ) ؛ -فستيبف  وتصد ر

وتسويق نطاقات كاملة ومتنوعة

لجليع موف  فملطاعم وفملطاعم ؛

فلتجار0 بشكل عام ، شرفء وبيع

وتلثيل وتوزيع وتصنيع جليع

فملنتجات وفلسلع وفإلمدف فت

وفمللحقات فملتعلقة بأحد فألشياء

فملحد 0 ؛ - شرفء وبيع جليع

فملنتجات فلغذفئية ؛ - فالستحوفذ

أو  مباشر  بشكل   ، حصة  على 

غيبمباشر ، في جليع فلشركات

فلصناعية وفلتجارية. وبشكل أعم 

جليع فلعلليات من أي نوع:

)فقتصا  ة ، أو قانونية ، أو مالية

، أو تجارية ، أو صناعية ، أو مدنية

، أو منقولة ، أو عقارية) ، تتعلق

بشكل مباشر أو غيب مباشر بالهدف

فلرئي�سي وفلتي قد تسهل توسعها

وتطوير فلشركة.
زنقة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فلحرية طابق ج شقة رقم 5 - 2)21) 

فلدفر فلبيضاء - 2)21) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد محلد مبارك :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

 (52   : فلسيد عبد فلها ي مبارك 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 (52   : رزكاني  جليلة  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  مبارك  محلد  فلسيد 

  (2222 ش)   1 ط  فنفا  شارع   196

فلدفر فلبيضاء  فملغرب.

مبارك  فلها ي  عبد  فلسيد 

فملومن  عبد  شارع  9ج0  عنوفنه)ف) 

فلدفر فلبيضاء     (2222 فقامة رياض 

فملغرب.

فلسيد0 جليلة رزكاني عنوفنه)ف)  

  (2222  09 رقم   0( حي فلفرح زنقة 

فلدفر فلبيضاء  فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  مبارك  محلد  فلسيد 

  (2222 ش)   1 ط  فنفا  شارع   196

فلدفر فلبيضاء  فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 15 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم -.

(06I

fidlouk

emballage benaddi
إعالن متعد  فلقرفرفت

fidlouk

 av 20 aout ksar el kebir ، (16

92150، ksar el kebir maroc

emballage benaddi «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: تجزء0 

06ج رقم ج5 فدفن فالبيض 

فلقنيطر0 - - فلقنيطر0 فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

67ج8ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

تم فتخاذ   (2(( ج2  نا ر  فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

بنعدي  فملتوفى  حصص  تحويل 

 1(222 كان  للك  وفلذي  محلد 

حصة في فلشركة فملذكور0 فلى ورثته 

بتاريخ  فالرفثة  عقد  قسلة  حسب 

 ((/1(/(2((

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

هبة من فلسيد0 فبو فلنعيم حا 0 فم 

ورثتها  فلتي  حصصها  بجليع  فملتوفى 

لفائد0  محلد  بنعدي  فملتوفى  من 

وبنعدي  فحلد  بنعدي  فحفا ها 

ومجلوع  مهدي  وبنعدي  حسام 

فلحصص هو 222) حصة 

قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 

مسيبف  فحلد  بنعدي  فلسيد  تعيين 

للشركة ملد0 غيب محدو 0

قرفر رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 

فعتلا  قانون فسا�سي جد د للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم 6: فلذي  نص على ما لي: 

ب  فحلد  بنعدي  من  كل  ساهم 

بنعدي حسام ب  و  552222  رهم 

ب   مهدي  بنعدي  و  552222  رهم 

552222  رهم و لشهب جد جة ب 

52222ج  رهم

بند رقم 7: فلذي  نص على ما لي: 

 (222222 فلشركة  مال  رفس   بلغ 

حصة    (2222 على  مقسلة   رهم 

122  رهم لكل حصة موزعة  بقيلة 

حصة   5522 فحلد  بنعدي  كالتالي 

بنعدي  حصة   5522 بنعدي حسام 

حصة لشهب جد جة   5522 مهدي 

522ج حصة

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0  بتاريخ ج1  نا ر 

))2) تحت رقم 89980.

(07I
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FOUZMEDIA

LMARDI TRAVAUX
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
LMARDI TRAVAUX شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 51 مكرر 
شارع موالي عبدفلعزيز مكتب رقم ) 
فلقنيطر0 10222 فلقنيطر0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
797ج6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج1  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.LMARDI TRAVAUX
: مقاول في  غرض فلشركة بإ جاز 

فالشغال فملختلفة وفشغال فلبناء.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : 51 مكرر 
شارع موالي عبدفلعزيز مكتب رقم ) 

فلقنيطر0 10222 فلقنيطر0 فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  جالد  فملر�سي  فلسيد 
فلرقم  فلعرعار  نرجس شارع  برفنص 

2) --- طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  جالد  فملر�سي  فلسيد 
فلرقم  فلعرعار  نرجس شارع  برفنص 

2) --- طنجة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطر0  بتاريخ ج1  نا ر 

))2) تحت رقم -.
(08I

FOUZMEDIA

LILA RONZA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
LILA RONZA شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 51 مكرر 
شارع موالي عبدفلعزيز مكتب رقم ) 
فلقنيطر0 10222 فلقنيطر0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
799ج6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج1  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 LILA  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.RONZA
: مقاول في  غرض فلشركة بإ جاز 

فالشغال فملختلفة وفشغال فلبناء
مقاول في فالستغالل فلفالحي.

عنوفن فملقر فالجتلاعي : 51 مكرر 
شارع موالي عبدفلعزيز مكتب رقم ) 

فلقنيطر0 10222 فلقنيطر0 فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : ،99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 ليلى باقيع عنوفنه)ف) فلحي 

فلعسكري  --- ميسور فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 ليلى باقيع عنوفنه)ف) فلحي 

فلعسكري --- ميسور فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0  بتاريخ ج1  نا ر 

))2) تحت رقم -.

(09I

MOHAMED SAFRIOUI

GREEN BOX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

GREEN BOX شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 6) 

 AVENUE MERS SULTAN ETAGE

N 3 - 20000 1 فلدفر فلبيضاء 

فملللكة فملغربية.

رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم   (2(1 1ج  جنرب  في  فملؤرخ 

قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«922.222  رهم» أي من «122.222 

عن  «1.222.222  رهم»  إلى   رهم» 

مع   ون  مقاصة  إجرفء    : طريق 

فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 2)8285.

(52I

MELIUS CONSULTING

MANO PROMO SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING
رقم 09 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 

فلطابق فلثاني ، مكتب رقم ج ألزفس 

لورين، 2)21)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

MANO PROMO SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 7، زنقة 

سبتة ، إقامة رفمي ، فلطابق )، 

مكتب رقم 8 ، فملستشفيات  - 

62ج2) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8765

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  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 

.MANO PROMO SARL

تأجيب   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وتسييبفلعقارفت فملللوكة أو فملؤجر0.
زنقة   ،7  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 

سبتة ، إقامة رفمي ، فلطابق )، مكتب 
رقم 8 ، فملستشفيات  - 62ج2) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

022 حصة    : فلسيد0 آمال برف 0 

بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد0 ندى بنللليح :  22) حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

 (22   : بنللليح  مريم  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
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22) حصة    : فلسيد علربنللليح 
بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  برف 0  آمال  فلسيد0 
 ،  1(5 رقم   ، شارع موالي عبد هللا 
طريق إ لوزفرفلزهور ) 2262ج  فاس 

فملغرب.
عنوفنه)ف)  بنللليح  مريم  فلسيد0 
 ،  1(5 رقم   ، شارع موالي عبد هللا 
طريق إ لوزفرفلزهور ) 2262ج  فاس 

فملغرب.
عنوفنه)ف)  علربنللليح  فلسيد 
 ،  1(5 رقم   ، شارع موالي عبد هللا 
طريق إ لوزفرفلزهور ) 2262ج  فاس 

فملغرب.
عنوفنه)ف)  بنللليح  ندى  فلسيد0 
9 ، فملد نة  9)1 شقة  جولف سيتى، 
فلدفر   (718( بوسكور0  فلخضرفء، 

فلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  بنللليح  ندى  فلسيد0 
9 ، فملد نة  9)1 شقة  جولف سيتى، 
فلدفر   (718( بوسكور0  فلخضرفء، 

فلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828719.
(51I

MELIUS CONSULTING

ALM GROUP S.A.R.L-A.U
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING
رقم 09 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 
فلطابق فلثاني ، مكتب رقم ج ألزفس 

لورين، 2)21)، فلدفر فلبيضاء 
فملغرب

ALM GROUP S.A.R.L-A.U شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 7، زنقة 
سبتة ، إقامة رفمي ، فلطابق )، 

مكتب رقم 8 ، فملستشفيات  - 
62ج2)  فلدفر فلبيضاء  فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج876)5
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ALM  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.GROUP S.A.R.L-A.U
 : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فالستشارفت  وفلتصد رو  فالستيبف  

فالستبفتيجية.
زنقة   ،7  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
سبتة ، إقامة رفمي ، فلطابق )، مكتب 
رقم 8 ، فملستشفيات  - 62ج2)  فلدفر 

فلبيضاء  فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد0 سليلة فلكتاني 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد0 سليلة فلكتاني عنوفنه)ف) 
16، زنقة عين حرو 0، إقامة إ لان ، 
فلدفر    (2122 6 ، حي رفسين،  طابق 

فلبيضاء  فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 سليلة فلكتاني عنوفنه)ف) 
16، زنقة عين حرو 0، إقامة إ لان ، 
فلدفر    (2122 6 ، حي رفسين،  طابق 

فلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828717.
(5(I

KAOUN

HINA FER
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HINA FER شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 

مسلم تجزئة بوكار فلطابق ج فلشقة 
رقم 10 باب  كالة مرفكش - 02222 

مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1697
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 2ج  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 HINA  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.FER
نقل   -  : بإ جاز  فلشركة  غرض 

جليع فلبضائع نيابة عن فمجرين.
-  موف  بناء بالجللة.

-أعلال أو تشييد متنوعة.
زنقة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلشقة  ج  مسلم تجزئة بوكار فلطابق 
 02222 10 باب  كالة مرفكش -  رقم 

مرفكش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلد ن  نور  منصور  ف ت  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   1.222   :

للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلد ن  نور  منصور  ف ت  فلسيد 
62ج  رقم    29 ملحاميد  عنوفنه)ف)  
مرفكش   02222 مرفكش  فسكجور 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلد ن  نور  منصور  ف ت  فلسيد 
62ج  رقم    29 ملحاميد  عنوفنه)ف)  
مرفكش   02222 مرفكش  فسكجور 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بلرفكش  بتاريخ - تحت رقم.

Iج5)

CABINET BENHASSAN SARL AU

GREEN ENERGY ELECTRIC
إعالن متعد  فلقرفرفت

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

 رب جالد زنقة ج0 رقم 5 ق.ج ، 
2002)، فلدفرفلبيضاء فملغرب

   GREEN ENERGY ELECTRIC
«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي:  65 زنقة 
فرحات حشا  فلطابف فلثالث 

مكتب رقم 6 أنفا -  فلدفر فلبيضاء - 
2022) فلبيضاء فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
07761ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 6) أكتوبر 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
حصص  تفويت  رقم  قرفر 
ما لي:  على  فلذي  نص  فجتلاعية: 
522  حصص  فملوففقة على تفويت  
إجتلاعية من طرف فلسيد بوعبيد 
فلتعريف  لبطاقة  فلحامل  غريوي  
لفائد0    BH5(299ج رقم  فلوطنية 
فلسيد فبن زفهر كريم فلحامل لبطاقة 
.BH 029287 فلتعريف فلوطنية رقم

قرفر رقم فلتسييب : فلذي  نص على 
ما لي: 
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تعيين فلسيد فبن زفهر كريم كلسيب 

لشركة ملد0 غيب محدو 0 مع  وحيد  

قربل إستقالة فلسيد بوعبيد غريوي 

من مهام فلتسييب .

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

و  فلشركة  رأسلال  رقم  بند 

فلذي  نص على ما لي:   : فملساهلات 

122222  رهم  فلشركة  رأسلال 

إجتلاعية  حصة   1222 فلى  مقسم 

122  رهم لكل حصة مقسم كالتالي 

:فلسيد فبن زفهر كريم    122222.22  

 رهم يعني 1222 حصة فجتلاعية .

فلذي  نص   : فلتسييب  رقم  بند 

فلشركة تسييب من طرف  على ما لي: 

فلسيد فلسيد فبن زفهر كريم  ملد0 غيب 

محدو 0.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 820181.

(50I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

OB NEGOCE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق فلرب د 12ج فلرئيسية 

فلرشيد ة ، 222)5، فلرشيد ة 

فملغرب

OB NEGOCE  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رفس فلبدر  

تجزىة 11 علار0  99 شقة 7 طابق 

) عين سبع فلدفر فلبيضاء   - ج5)2) 

فلدفرفلبيضاء  فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج99))5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   ((

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 OB  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. NEGOCE

فملفاوضة   : غرض فلشركة بإ جاز 

وفملتاجر0 فلعامة .
رفس   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 7 99 شقة  11 علار0   فلبدر  تجزىة 

 - عين سبع فلدفر فلبيضاء     ( طابق 

ج5)2) فلدفرفلبيضاء  فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : كارت   بن  فحلد  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد فحلا  وقاش  :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد ففحلد بن كارت  عنوفنه)ف) 

فملخفي   سيدي  مركز  عدي  سيدي 

)12ج5 ففرفن فملغرب .

عنوفنه)ف)  وقاش   فحلا   فلسيد 

فوفوس   ج25)5  فلبالغلة    قصر 

فملغرب .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فحلد بن كارت  عنوفنه)ف) 

فملخفي   سيدي  مركز  عدي  سيدي 

)12ج5 ففرفن فملغرب

عنوفنه)ف)  وقاش   فحلا   فلسيد 

فوفوس   ج25)5  فلبالغلة  قصر 

فملغرب 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

نونرب 1)2) تحت رقم )995ج.

(55I

N2M CONSEIL-SARL

IDEAL PLUS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

IDEAL PLUS شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 

فلحسن فالول فلشارع 5 فلرقم 19 

فلطابق فلثاني فلرقم 0  - 222)6 

فلناضور فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج1875.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تقرر حل  ))  جنرب  فملؤرخ في 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

رأسلالها  مبلغ    IDEAL PLUS

مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 

فإلجتلاعي زنقة فلحسن فالول فلشارع 

5 فلرقم 19 فلطابق فلثاني فلرقم 0  - 

 : فلناضور فملغرب نتيجة ل   6(222

فنتهاء فلغرض من فلشركة.

زنقة  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

 19 فلرقم   5 فلشارع  فالول  فلحسن 

 6(222  -   0 فلرقم  فلثاني  فلطابق 

فلناضور فملغرب. 

و عين:

و  فلسقالي  علر   فلسيد)0) 

فلشرقية  ترقاع  حي  عنوفنه)ف) 

فملغرب  فلناضور   6(222 فلناضور 

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 

 10 بتاريخ  بالناضور   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 76.

(56I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

AROMAFRESH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc

AROMAFRESH  شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )55، 
تحزئة فملغرب فلجد د شقة 12 
مكتب 21 - 222)9 فلعرفئش 

فملغرب.
تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.997

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 20 أكتوبر 1)2) تم تعيين 
فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 
 MARTINEZ SORIANO RAFAEL

كلسيب آجر
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعرفئش  بتاريخ 26  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/15.

(57I

ham consultingهام كنسيلتين

شركة اريريمو
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ham consultingهام كنسيلتين
0)11 شارع فلفدفء فلشقة ) فلطابق 
فالول عين فلشفاء ) ، 2522)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
شركة فريريلو شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 06 شارع 
فلزرقطوني فلطابق ج فلشقة 6 - 

8812) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(6219
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   (5
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
شركة   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

فريريلو.
في  فلبناء   : غرض فلشركة بإ جاز 

مجال فلعقار.
06 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
 -  6 فلشقة  ج  فلطابق  فلزرقطوني 

8812) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد جامع رشوق :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
 522   : وفعيس  عبد هللا  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)   رشوق  جامع  فلسيد 
 ( فلزنقة   108 رقم   ( فملكانسة 
فلدفر   (2(62 فلنوفصر  بوسكور0 

فبيضاء  فملغرب.
فلسيد عبد هللا وفعيس عنوفنه)ف) 
 76 رقم   2( زنقة  ميامار  تجزئة 
فبيضاء   فلدفر   (2152 كليفورنيا 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبد هللا وفعيس عنوفنه)ف) 
 76 رقم   2( زنقة  ميامار  تجزئة 
فبيضاء   فلدفر   (2152 كليفورنيا 

فملغرب
عنوفنه)ف)   رشوق  جامع  فلسيد 
 ( فلزنقة   108 رقم   ( فملكانسة 
فلدفر   (2(62 فلنوفصر  بوسكور0 

فبيضاء  فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 691ج0.
(58I

N2M CONSEIL-SARL

IDEAL PLUS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

IDEAL PLUS شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : زنقة 

فلحسن فالول فلشارع 5 فلرقم 19 

فلطابق فلثاني فلرقم 0  - 222)6 

فلناضور فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج1875.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تقرر حل  ))  جنرب  فملؤرخ في 

IDEAL PLUS شركة ذفت فملسؤولية 

 122.222 رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0 

 رهم وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 

 19 فلرقم   5 فلشارع  فالول  فلحسن 

 6(222  -   0 فلرقم  فلثاني  فلطابق 

فلناضور فملغرب نتيجة النتهاء فلغرض 

من فلشركة.

و عين:

و  فلسقالي  علر   فلسيد)0) 

فلشرقية  ترقاع  حي  عنوفنه)ف) 

فملغرب  فلناضور   6(222 فلناضور 

كلصفي )0) للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 

زنقة  وفي   (2(1 ))  جنرب  بتاريخ 

 19 فلرقم   5 فلشارع  فالول  فلحسن 

 6(222  -   0 فلرقم  فلثاني  فلطابق 

فلناضور فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 10  نا ر 

))2) تحت رقم 77.

(59I

موثق

 STATION SERVICE SALAME 

AHL LOGHLAM
إعالن متعد  فلقرفرفت

موثق

بوسكور0 ، 22)0)، بوسكور0 

فملغرب

 STATION SERVICE SALAME 

AHL LOGHLAM  «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: سيدي 

فلربنو�سي فملجلوعة فلسكنية 

فلتقدم  )-17 فلطابق فلثاني في فملركز 

فملغربي لالستثلار  فلدفر فلبيضا ء  - - 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.0(7291

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 26  جنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

مسعو   فلسيد  فستقالة  معا نة 

وحيد  كلسيب  مهامه  من  سنوك 

للشركة

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

تعيين فلسيد عا ل فلزيا ي كلسيب 

وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

على  فلذي  نص   :10 رقم  بند 

ما لي: 

فلسيد  عين  فالن فصاعدف  من  و 

عا ل فلزيا ي مسيب وحيد ملد0 غيب 

عا ل  فلسيد  و  صرح  محدو 0، 

فلزيا ي بقبوله لللهام فلتي فسندت 

له

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 27 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827667.

(62I

monte arafat

مونت عرفات
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

monte arafat

 douar fadan maali ourdana ،

62000، driouch maroc

مونت عرفات شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر فدفن 

معلي ور فنة - 222)6 فلدريوش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج02

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   15

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

مونت   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

عرفات.

كرفء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلسيارفت بدون سائق.

عنوفن فملقر فالجتلاعي :  وفر فدفن 

فلدريوش   6(222  - ور فنة  معلي 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.522   : فبركان  فلسيد  اسين 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 (.522   : فجيار  محلد  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد  اسين فبركان عنوفنه)ف) حي 

222)6 فلدريوش  فلنهضة بن فلطيب 

فملغرب .
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فلسيد محلد فجيار عنوفنه)ف)  وفر 
فدفن معلي ور فنة 222)6 فلدريوش 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد كريم فزطوط عنوفنه)ف) حي 
فلزيتون بن فلطيب 222)6 فلدريوش 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالدريوش  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم 0.
(61I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

COSA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE ABOU HASSAN
 ALACHAARI 5EME ETAGE BD
 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC
COSA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 16 

زنقة علي عبد فلرزفق - 72ج2) فلدفر 
فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5(75(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 )2  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
.COSA : فإلقتضاء بلختصر تسليتها
مطعم،   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

مقهى.
 16 رقم   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
زنقة علي عبد فلرزفق - 72ج2) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 022   : فلسيد عثلان نافخ لزرق 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد0 كساندرف كارينسكي :  22ج 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

سيبستيان  ميتبي  و  فلسيد 

كزيل :  22) حصة بقيلة 122  رهم 

للحصة .

فلسيد أندرو  ففيد سيبيج :  122 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

لزرق  نافخ  عثلان  فلسيد 

فنفا  رفمب  فنفا   (0 رقم  عنوفنه)ف) 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

كارينسكي  كساندرف  فلسيد0 

عنوفنه)ف) شقة 0 زنقة فلحسنية كليز 

02222 مرفكش فملغرب.

سيبستيان  ميتبي  و  فلسيد 

ج6  رب فلفرفن  كزيل عنوفنه)ف) رقم 

مرفكش  0ج022  فلعروس  رياض 

فملغرب.

سيبيج  أندرو  ففيد  فلسيد 

فستبفليا   22222 فستبفليا  عنوفنه)ف) 

فستبفليا.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

كارينسكي  كساندرف  فلسيد0 

عنوفنه)ف) شقة 0 زنقة فلحسنية كليز 

02222 مرفكش فملغرب

سيبستيان  ميتبي  و  فلسيد 

ج6  رب فلفرفن  كزيل عنوفنه)ف) رقم 

مرفكش  0ج022  فلعروس  رياض 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

1ج  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 826655.

(6(I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ZYDANI NETTOYAGE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
ZYDANI NETTOYAGE  شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فملهيب ز، 
بلوك 9، رقم 5، مركز بئب كندوز - 

)7022 فوسر  فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج1918
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 غشت   16
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. ZYDANI NETTOYAGE
جدمات   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلتنظيف 
فلـتجــاريـة  فلـعـلـلـيـات  وكــذلـك كــل 
فملـنـقــوالت فلـعـقـاريـة و  و فلـصـنـاعـيـة، 
مـباشــر0  بـصـفـة  تـرتـبـط  فلـتـي  فملـالـيـة 
أو غيـر مـبـاشـر0 باألنـشـطـــة فملـذكــــور0 

أعـــــاله.
فملهيب ز،   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
 - كندوز  بئب  مركز   ،5 رقم   ،9 بلوك 

)7022 فوسر  فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد0 فلزيدفني نا  ة  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 فلزيدفني نا  ة  عنوفنه)ف) 

فندق فوال  فلسالك، فملعرب فلحدو ي 

فلكركرفت  )7022 فوسر  فملغرب .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 فلزيدفني نا  ة  عنوفنه)ف) 

فندق فوال  فلسالك، فملعرب فلحدو ي 

فلكركرفت  )7022 فوسر  فملغرب 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاريخ  فالبتدفئية بوف ي فلدهب  

غشت 1)2) تحت رقم 6)10.

Iج6)

بوكرية ن م

بوكرية ن م
إعالن متعد  فلقرفرفت

بوكرية ن م

فلشارع فلرئي�سي رقم 5   تفرسيت ، 

222)6، فلدريوش فملغرب

بوكرية ن م «شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: فلشارع 

فلرئي�سي رقم 5 تفرسيت - - فلدريوش 

فملغرب .

«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.161

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 18 ماي 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

تحويل  فلى:   فلشركة  نشاط  تغييب 

فلنقل  فلهاتفية-  فلخدمات  فالموفل- 

فلوطني و فلدولي للبضائع للغيب

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

إضافة فرع للشركة ببيب فنزرفن رقم 

12   ميضار فلدريوش

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 

نشاط فلشركة.
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالدريوش  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم 5.

(60I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

SYS TOYS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC
SYS TOYS شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فملتجر رقم 
سج ج1 فلطابق فالوالملركز فلتجاري 
فبن بطوطة شارع فبن تاشفين  - 

92222 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج)5ج)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 SYS  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.TOYS
أنشطة   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

ترفيهية .
عنوفن فملقر فالجتلاعي : فملتجر رقم 
فلطابق فالوالملركز فلتجاري  ج1  سج 
 - تاشفين   فبن  شارع  بطوطة  فبن 

92222 طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

رقعي  شاوي  فسلاعيل  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   1.222   :

للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
رقعي  شاوي  فسلاعيل  فلسيد 
كلم  عكرفش  طريق   2( عنوفنه)ف) 

7522 12172 فلرباط فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
رقعي  شاوي  فسلاعيل  فلسيد 
كلم  عكرفش  طريق   2( عنوفنه)ف) 

7522 12172 فلرباط فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09982).

(65I

موثق

tetouan automobile
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

موثق
شارع فلجيش فمللكي فقامة فملنزه رقم 
ف تطوفن شارع فلجيش فمللكي فقامة 
فملنزه رقم ف تطوفن، 22)ج9، تطوفن 

فملغرب
tetouan automobile شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وسف 
بن تاشفين رقم 7 تطوفن تطوفن 

22)ج9 تطوفن فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.778

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 غشت  2ج  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
تفويت فلسيد )0) فحلد  فلخلوفي 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   1.222
 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   5.222
عبد فلعزيز فلخلوفي بتاريخ 2ج غشت 

.(2(1

تفويت فلسيد )0) ليلي  بوشتا 522 
 5.222 أصل  من  فجتلاعية  حصة 
حصة لفائد0  فلسيد )0) عبد فلعزيز 

فلخلوفي بتاريخ 2ج غشت 1)2).
فلخلوفي  )0)  ونيا  تفويت فلسيد 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   522
5.222 حصة لفائد0  فلسيد )0) عبد 
غشت  2ج  بتاريخ  فلخلوفي  فلعزيز  

.(2(1
فلخلوفي  غيثة   (0( فلسيد  تفويت 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   522
 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   5.222
عبد فلعزيز فلخلوفي بتاريخ 2ج غشت 

.(2(1
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
17  جنرب  فالبتدفئية بتطوفن  بتاريخ 

1)2) تحت رقم 705ج.
(66I

Finconseil

CAFE MEKKA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200، 102

casablanca maroc
CAFE MEKKA شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 61 الال 
 اقوت رقم 69 طابق ) - 22)2) 

فلدفر فلبيضاء فملللكة فملغربية.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في 20  نا ر ))2) تم  تحويل  
للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
طابق   69 رقم  الال  اقوت   61» من 
فملللكة  فلبيضاء  فلدفر   (2(22  -  (
 1GH «فلقا�سي فلتازي   إلى  فملغربية» 
1 رقم ) - 22)2) فملحلد ة  فملللكة 

فملغربية».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 1965.
(67I

RIM MB SERVICES SARL AU

MOUDDEN BOLSAS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد

حل شركة

RIM MB SERVICES SARL AU

شارع فملعارف رقم  ) تطوفن ، 

222ج9، تطوفن فملغرب

MOUDDEN BOLSAS شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

محلد حجاج زنقة صرب رقم 5 - 

222ج9 تطوفن فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(9627

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر   (2(1 28  جنرب  في  فملؤرخ 

محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة  حل 

 MOUDDEN ذفت فلشريك فلوحيد 

2.222ج  رأسلالها  مبلغ    BOLSAS

فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن   رهم 

رقم  صرب  زنقة  حجاج  محلد  شارع 

تطوفن فملغرب نتيجة ل  222ج9   -  5

: فالفالس.

شارع  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

 -  5 رقم  صرب  زنقة  حجاج  محلد 

222ج9 تطوفن فملغرب. 

و عين:

و  فملو ن  فسلاعيل   فلسيد)0) 

زنقة  شارع محلد حجاج  عنوفنه)ف) 

فملغرب  تطوفن  222ج9   5 رقم  صرب 

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 

10  جنرب  فالبتدفئية بتطوفن  بتاريخ 

1)2) تحت رقم ج69ج.

(68I
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zen in car sarl

ZEN IN CAR S.A.R.L
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

zen in car sarl
 bureau N°55b résidence al

 mouahidine bd ittihad guercif ،
35100، guercif maroc

ZEN IN CAR S.A.R.L شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فملكتب 
رقم 55ب بعلار0 فملوحد ن زنقة 

فالتحا   - 5122ج جرسيف. فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

((15
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ZEN  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.IN CAR S.A.R.L
غرض فلشركة بإ جاز : زين  ن كار 
لكرفء فلسيارفت بدون سائق وجدمات 

فلسيارفت فملختلفة.
فملكتب   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
زنقة  فملوحد ن  بعلار0  55ب  رقم 
فالتحا   - 5122ج جرسيف. فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة  سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 
 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد كامل فلجياللي  :  62 حصة 
بقيلة 122  رهم للحصة .

حصة   02   : علر  لقرع  فلسيد 
بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فلسيد كامل فلجياللي  
12)91  رففاي  56 زنقة شومان فيب 

فرنسا.

فلسيد لقرع علر عنوفنه)ف)  وفر 
جرسيف  5122ج  هوفر0   فملظافر0 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد لقرع علر عنوفنه)ف)  وفر 
جرسيف  5122ج  هوفر0   فملظافر0 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بجرسيف  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم 1)2)/9ج)1  .
(69I

DAMO CONSULTING SARL

ESPACE RAMO SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°18 50

 TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

ESPACE RAMO SARL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 50 شارع 
باستور فلطابق فالول رقم 2) - 

92222 طنجة فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
7ج711.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (217 نونرب  2ج  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
)0) محلد فلعافية  تفويت فلسيد 
 122 حصة فجتلاعية من أصل   52
رشيد   (0( فلسيد  لفائد0   حصة 

فلسكيكتي بتاريخ 2ج نونرب 217).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
18  جنرب  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

217) تحت رقم 0ج)198.
(72I

FIDUNEWS SARL A.U

LES JARDINS DE MZAB
إعالن متعد  فلقرفرفت

FIDUNEWS SARL A.U
 BD BAHMAD N°10 BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،

CASABLANCA MAROC

LES JARDINS DE MZAB «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: شارع 

فلحسن فلثاني أمام وكالة فلبنك 

فلشعبي بن أحلد  - 6252) بن 

أحلد فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.829

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 12 أكتوبر 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

على  فلذي  نص   :1 رقم  قرفر 

فلشريك  بوفا0  فإلعالم  تم  ما لي: 

ج1  جنرب  فلعاللي  وم  عبدفلرحيم 

 لرسم فإلرفثة فملؤرخ في 19 
ً
218) تبعا

فألول  فلحفظ  مذكر0   (218  جنرب 
وصل   69 65 صحيفة  عد    61 رقم 

.1(7/0(8

على  فلذي  نص   :( رقم  قرفر 

تم فإلعالم بوفا0 فألب فلسيد  ما لي: 

 (218 0)  جنرب  محلد فلعاللي  وم 

17  نا ر   لرسم فإلرفثة فملؤرخ في 
ً
تبعا

 58 مذكر0 فلحفظ فألول رقم   (219

عد  168 صحيفة 166.

قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 

توزيع فلحصص على فلورثة 

قرفر رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 

تم تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة  إلى 

شارع فلحسن فلثاني أمام وكالة فلبنك 

فلشعبي بن أحلد

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 

من  فإلجتلاعي  فملقر   0 فلبنذ  تغييب 

فلنظام فألسا�سي للشركة

بند رقم 6: فلذي  نص على ما لي: 

فملساهلات فلنقد ة من   6 تغييب بنذ 

فلنظام فألسا�سي للشركة

بند رقم 7: فلذي  نص على ما لي: 
رأس فملال من فلنظام   7 تغييب فلبنذ 

فألسا�سي للشركة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية برن فحلد  بتاريخ 26  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/21.

(71I

FLASH ECONOMIE

 STRATEGY COACHING
 AND CONSULTING FOR

)BUSINESS (S2CB
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

 STRATEGY COACHING AND
 CONSULTING FOR BUSINESS

((S2CB
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رأسلالها:122222  رهم

  مقرها فإلجتلاعي: 117 زنقة فبن 
منيب فقامة فلزرقاء فلطابق ) رقم 15 

معاريف -  فلدفرفلبيضاء
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

(9571:
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ بتاريخ 29 نونرب 1)2) قرر ما 

 لي
للشركة   تحويل فملقر فالجتلاعي    
فلشقة   0 إلى فقامة فلحدفئق فلطابق 
  - غوزييب  مجلوعة   ( علار0   19

فملحلد ة
فلنظام  من   0 فلفصل  تعد ل 

فألسا�سي للشركة
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (9 بتاريخ  باملحلد ة  فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم ج75) 

(7(I

FLASH ECONOMIE

HANINE INFO TECH 
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

HANINE INFO TECH
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

 ذفت فلشريك فلوحيد
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رأسلالها:  122222 رهم

  مقرها فإلجتلاعي: 06 شارع 

فلزرقطوني فلطابق ) فلشقة رقم 6 

-  فلدفر فلبيضاء
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

ج9978ج

فملؤرخ  فلشركاء  قرفر  بلقت�سى 

حل  قرر   (2(1 12  جنرب  بتاريخ 

فلشركة-

تعيين فلسيد حسام فلد ن حنين 

كلصفي للشركة-

06 شارع    حد  مقر فلتصفية في 

 6 فلشقة رقم   ( فلزرقطوني فلطابق 

-  فلدفرفلبيضاء-

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 52)828

Iج7)

FLASH ECONOMIE

CHERITO
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

CHERITO

شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

مقرها فإلجتلاعي: 6ج زنقة 1ج فمال 

1 سيدي فلربنو�سي -  فلدفر فلبيضاء
رأسلالها:  122222 رهم

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

:99ج25)

فملؤرخ  فلشركاء  قرفر  بلقت�سى 

حل  قرر    (2(1 12  جنرب  بتاريخ 

فلشركة-

فلعلوفني  جالد  فلسيد  تعيين 

كلصفي للشركة-
6ج زنقة    حد  مقر فلتصفية في  

1ج فمال 1 سيدي فلربنو�سي -  فلدفر 

فلبيضاء -

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 09)828

(70I

FLASH ECONOMIE

GREEN MAPS PAYSAGE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GREEN MAPS PAYSAGE شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فقامة 
فألصيل علار0 5 رقم 0 عين فلسبع - 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج)80)5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  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 

.GREEN MAPS PAYSAGE
-  رفسة   : غرض فلشركة بإ جاز 

ومتابعة أعلال فلالند سكيب.
- أعلال فلالند سكيب.

وفلتجد د  فلتطوير  أعلال   -
وفلد كور.

تقد م فملشور0 و رفسة جدوى   -
أي مشروع تنسيق حدفئق..

فقامة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
0 عين فلسبع -  5 رقم  فألصيل علار0 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد0 مينة مبصيب :  152 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد جالد مبسيب :  622 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
 (52   : مبسيب  فيصل  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)   مبصيب  مينة  فلسيد0 
ع س   5 رقم   5 فقامة فالصيل علار0 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
عنوفنه)ف)   مبسيب  جالد  فلسيد 
عين   5 رقم   5 فقامة فالصيل علار0 

سبع 2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
عنوفنه)ف)  مبسيب  فيصل  فلسيد 
عين   0 رقم   5 فقامة فالصيل علار0 

سبع 2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)   مبسيب  جالد  فلسيد 
عين   5 رقم   5 فقامة فالصيل علار0 

سبع 2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828108.
(75I

FLASH ECONOMIE

 LE COMPTOIR
 D’EXPORTATION DE

CASABLANCA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

-FIG CONSULTING -sarl.au
إقامة  فملومن،  عبد  شارع   ،181
فليلامة C، فلطابق فألول شقة رقم 6 

حي فملستشفيات فلدفر فلبيضاء
 LE COMPTOIR
 D’EXPORTATION DE

-CASABLANCA -sarl.au
فلسجل فلتجاري : 0925)ج

حل فلشركة قبل فألوفن
فلعا ي  فلغيب  فلقرفر  بلوجب   -  1
1)2)/)1/ج1،  بتاريخ  فملنعقد 
 LE COMPTOIR» فملسلا0  للشركة 
 D’EXPORTATION DE
شركة   ،»  -CASABLANCA -CEDC
فلشريك  فملسؤولية  فت  محدو 0 
)122.222)  رهم  رأسلالها  فلوحيد، 
فلبيضاء،  بالدفر  فالجتلاعي   ومقرها 
زفوية  فلياقوت،  اللة  محج   ،61

، فلطابق فألول رقم  مصطفى فملعاني 

56، مركز رياض، قرر ما  لي :

وفقا  أوفنها  قبل  فلشركة  حل   •

للفصل 8) من فلنظام فألسا�سي.

عبد  مو�سى  بن  فلسيد  تعيين   •

موفليد  من  مغربي،  فلرحلان، 

فلحامل  و  بلكناس،    29/2(/1966

 D 29059ج  رقم   للبطاقة فلوطنية  

كلصفي للشركة.

بالدفر  فلتصفية  مقر  تثبيت   •

فلياقوت،  اللة  محج   ،61 فلبيضاء، 
زفوية مصطفى فملعاني ، فلطابق فألول 

رقم 56. 

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم   2-

بالدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  

تحت   1(/21/(2(( بتاريخ  فلبيضاء 

رقم 827965.

للنشر و فلبيان 

(76I

FLASH ECONOMIE

COTRALA 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

COTRALA

شركة ذفت مسؤولية محدو 0

مقرها فإلجتلاعي: 0ج شارع محلد 5 

-  فلدفرفلبيضاء

122222 :رأسلالها

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

1(9(89

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

28  جنرب  بتاريخ  فملؤرخ  للشركاء 

1)2) قرر  حل فلشركة-

تعيين فلسيد علي فالزرق و فلسيد 

سعيد فالزرق كلصفيين للشركة-

50 شارع    حد  مقر فلتصفية في 

إقامة موالي  وسف  موالي  وسف 

علار0 ف -  فلدفر فلبيضاء-

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 91)828.

(77I
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GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

EVERESTOS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
EVERESTOS شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1ج زنقة 
مارتيب عبد فلسالم بن محلد مكتب 
) فال فلوري فقامة رياض فلزيتون  - 

10222 فلقنيطر0  فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

811ج6
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( )1  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.EVERESTOS
مركز   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فالتصاالت 
 ورفت تكوينية 

تنظيم فلحفالت .
زنقة  1ج   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
مارتيب عبد فلسالم بن محلد مكتب 
) فال فلوري فقامة رياض فلزيتون  - 

10222 فلقنيطر0  فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد كريم ف ت طالب  :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد كريم ف ت طالب  عنوفنه)ف) 
علار0 ب شقة 9ج زنقة ضا ة فلرومي 

فكدفل 12126 فلرباط فملغرب .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد كريم ف ت طالب  عنوفنه)ف) 
علار0 ب شقة 9ج زنقة ضا ة فلرومي 

فكدفل  12126 فلرباط فملغرب 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطر0  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم 811ج6.
(78I

فملحاسب إلياس علرفني

LONDRINA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فملحاسب إلياس علرفني
تجزئة فألميب0 شارع فملوحد ن فلطابق 

فألول رقم )2 ، 122ج9، فلفنيدق 
MAROC

LONDRINA شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلربفرك 
زنقة ) ج رقم 97  - 122ج9 فلفنيدق  

فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(99(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 0)  ونيو 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.LONDRINA
إستيبف    : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وتوزيع فملالبس فلجاهز0 .

حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
122ج9   -   97 ) ج رقم  فلربفرك زنقة 

فلفنيدق  فملغرب .
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد0 نزهة فملطي�سي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد0 نزهة فملطي�سي عنوفنه)ف) 
 1( رقم  ج2  زنقة  فلفنيدق  شارع 
فملحنش )2  222ج9 تطوفن  فملغرب .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 نزهة فملطي�سي عنوفنه)ف) 
 1( رقم  ج2  زنقة  فلفنيدق  شارع 
فملحنش )2  222ج9 تطوفن  فملغرب 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)2  وليوز  فالبتدفئية بتطوفن  بتاريخ 

1)2) تحت رقم 86)).

(79I

 DADI’S ETUDES,EXPERTISES,ARBITRAGE ET

MEDIATION

 DAD›s ETUDES,EXPERTISES
 ,ARBITRAGE ET

MEDIATION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 DADI›S ETUDES,EXPERTISES,
ARBITRAGE ET MEDIATION

89 زنقة بنفسج حي فلزفس 
لورين فلدفر فلبيضاء ، 52)2)، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
 DAD›s ETUDES,EXPERTISES
 ,ARBITRAGE ET MEDIATION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 89 زنقة 
بنفسج حي فلزفس لورين فلدفر 
فلبيضاء - 52)2) فلدفرفلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج9)8)5

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  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 
 DAD’s ETUDES,EXPERTISES,

.ARBITRAGE ET MEDIATION
تهدف   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
جارجه  فو  فملغرب  في  سوفء  فلشركة 

فلعلل و مزفولة فلخدمات فلتالية:
فلخربفت،فال  ، فلدرفسات فلتقنية 
وجليع  ستشار0،فلتحكيم،فلوساطة 
فمليا  ن  جليع  في  فملساعد0  فشكال 
فمليا  ن  وكذف  بالعقار  فملتعلقة 

فملتعلقة بالبناء بصفة عامةو منها:
فلعقارفت وفلبناءفت فملختلفة

فلهندسة فملدنية
فلبناء بجليع مكوناته

فالشغال فلعلومية
فلهياكل فلحد د ة
فلهياكل فلخفيفة

وفشغال  فلعقارية  فلتجزئات 
فلتجهيز

فلطبوغرففيا و فلخرفئطية
فلسالمة من فلحريق

فلفعالية فلطاقية
 رفسة فلسوفئل

تنضيم- برمجة- تنسيق
فلوثائق فملكتوبة  فاتر فلتحلوالت

فلعرب و فلتلتيبوفملرفقبة
فلتصور فلفني و فلتقني
فمللكية فلفنية وفلتقنية

تشخيص وتتبع فالشغال فملختلفة
و  فلعقارية  فلتقويلات  وكذف 
غيب  فو  مباشر0  بصفة  فملشاركة 
فلتلويلية  فلعلليات  في  مباشر0 
فلعقارفت وغيبها في جليع فلحركات..

 89  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
زنقة بنفسج حي فلزفس لورين فلدفر 
فلدفرفلبيضاء   (2(52  - فلبيضاء 

فملغرب.
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أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 52.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 
 رهم، مقسم كالتالي:

 -
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
توفيق  محلد  فلسيد  ف ي 
شارع  رشد  فبن  زنقة   10 عنوفنه)ف) 
وال  حدو عين فلشق فلدفر فلبيضاء 

2122) فلدفرفلبيضاء فملغرب.
فبرفهيم  محلد  فلسيد  ف ي 
شارع  رشد  فبن  زنقة   10 عنوفنه)ف) 
وال  حدو عين فلشق فلدفر فلبيضاء 

2122) فلدفرفلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
توفيق  محلد  فلسيد  ف ي 
شارع  رشد  فبن  زنقة   10 عنوفنه)ف) 
وال  حدو عين فلشق فلدفر فلبيضاء 

2122) فلدفرفلبيضاء فملغرب
فبرفهيم  محلد  فلسيد  ف ي 
شارع  رشد  فبن  زنقة   10 عنوفنه)ف) 
وال  حدو عين فلشق فلدفر فلبيضاء 

2122) فلدفرفلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 1278.
(82I

L2P CONSEIL

 ARIF)عريف لوجمو 
)LOGEMENT

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

L2P CONSEIL
 RUE 09 N° 10 HAY ADIL CASA ،
20320، CASABLANCA MAROC

 (ARIF LOGEMENT(عريف لوجلو 
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعيِ 23، شارع 
عقبة بن نافع فلحي فملحلدي فلدفر 
فلبيضاء - 2)ج2)  فلدفر فلبيضاء  

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج857)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدف  فلقانون   (2(1 0)  جنرب 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

فإلقتضاء بلختصر تسليتها :  عريف 

.(ARIF LOGEMENT(لوجلو

منعش   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

عقاري.

عنوفن فملقر فالجتلاعي :ِ 23، شارع 

فلدفر  عقبة بن نافع فلحي فملحلدي 

فلبيضاء   فلدفر  2)ج2)    - فلبيضاء 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد  عريف فملصطفى :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد  عريف فملصطفى عنوفنه)ف)  

  (2222 116 ع س  ر  تجزئة فلسالم  

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد  عريف فملصطفى عنوفنه)ف)  

  (2222 116 ع س  ر  تجزئة فلسالم  

فلدفر فلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828052.

(81I

GMGF

 STE PATISSERIE MOLINO
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

GMGF
زنقة فلبشيب فبرفهيمي فقامة فلشرف 
جج فلطابق فلرفبع شقة رقم )1 ، 
MAROC 2522)، فلدفر فلبيضاء

 STE PATISSERIE MOLINO SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 71,زفوية 
فبن بطوطة, وعبد فلكريم فلد وري 

إقامة فبن بطوطة,فلطابق1رقم 
ج فلدفر فلبيضاء - 2272) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.516781

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم    (2(1 15  جنرب  في  فملؤرخ 
فلحالي  فالجتلاعي  فملقر  تحويل  
فبن بطوطة,  «71,زفوية  للشركة من 
فبن  إقامة  فلد وري  فلكريم  وعبد 
بطوطة,فلطابق1رقم ج فلدفر فلبيضاء 
إلى  فملغرب»  فلدفر فلبيضاء   (2272  -
أمكيك  أحلد  بن  عالل  ,زنقة  «جج 
22ج2)   - فلبيضاء  فلدفر   - بلفيد ر 

فلدفر فلبيضاء  فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828615.
(8(I

MOGADOR BUREAU

 OLAH INVESTMENT
GROUP LLC

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

MOGADOR BUREAU
 EL OUATIA ، 82010، TAN TAN

PLAGE MAROD
 OLAH INVESTMENT GROUP
LLC شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فملخيم 
- فلوطية - 212)8 طانطان فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج621

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 2ج  جنرب 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 OLAH : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.INVESTMENT GROUP LLC

فلتجار0   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلعامـة.

عنوفن فملقر فالجتلاعي : حي فملخيم 

- فلوطية - 212)8 طانطان فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:

 512   : فلنبط  فلسيد فسكيحيل 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 NABUT HESHAM فلسيد 

 122 KHALED :  092 حصة بقيلة 

 رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد فسكيحيل فلنبط عنوفنه)ف) 

حي فلتقدم - فلوطية 212)8 طانطان 

فملغرب.

 NABUT HESHAM فلسيد 

KHALED عنوفنه)ف) مرفكش 02222 

مرفكش فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فسكيحيل فلنبط عنوفنه)ف) 

حي فلتقدم - فلوطية 212)8 طانطان 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

تحت   - بتاريخ  بطانطان   فالبتدفئية 
رقم -.

Iج8)
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FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

M.M.N.H
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc
M.M.N.H شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

فبن زيدون و زنقة غرناطة رقم )8 - 
222)9 فلعرفئش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج662

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 2)  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.M.M.N.H
كرفء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلسيارفت بدون سائق.
شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 -  8( فبن زيدون و زنقة غرناطة رقم 

222)9 فلعرفئش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد هشام فلقنفو ي :  52).1 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
فملجدوبي  فملصطفى  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   1.(52   :

للحصة .
 1.(52   : فلسيد محلد فملجدوبي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد0 نعيلة فملجدوبي :  52).1 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد هشام فلقنفو ي عنوفنه)ف) 
 9(222 8ج  رقم  فلحرفق  جنان 

فلعرفئش فملغرب.
فملجدوبي  فملصطفى  فلسيد 
عنوفنه)ف) عين توجدفت، حي فلتقدم 
رقم 98 51122 عين توجدفت فملغرب.
فلسيد محلد فملجدوبي عنوفنه)ف) 
 89 رقم  فلتقدم  حي  توجدفت،  عين 

51122 عين توجدفت فملغرب.
فلسيد0 نعيلة فملجدوبي عنوفنه)ف) 
 89 رقم  فلتقدم  حي  توجدفت،  عين 

51122 عين توجدفت فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد هشام فلقنفو ي عنوفنه)ف) 
 9(222 8ج  رقم  فلحرفق  جنان 

فلعرفئش فملغرب
فملجدوبي  فملصطفى  فلسيد 
عين توجدفت،حي فلتقدم  عنوفنه)ف) 
رقم 98 222)9 عين توجدفت فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعرفئش  بتاريخ 18  نا ر 

))2) تحت رقم 07.
(80I

SARL GHR IMMO 

GHR IMMO SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SARL GHR IMMO
 AV MOHAMED BEN 1(1
 ABDELAH N1 ، 90000،

TANGER MAROC
GHR IMMO SARL AU شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1)1  شارع  
محلد بن عبد هللا  - 92222 طنجة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9ج1251
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 18  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 GHR  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.IMMO SARL AU
فلتبويج   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

للعقار.
  1(1  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 92222  - شارع  محلد بن عبد هللا  

طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  فلوهابي  فلسيد  اسين 
 6 رقم  تسليم  إقامة  فلعشاق  شارع 

92222 طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلوهابي  فلسيد  اسين 
 6 رقم  تسليم  إقامة  فلعشاق  شارع 

92222 طنجة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ماي   (2 بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم -.
(85I

FIDUCIAIRE BAMMOU

TRANS ASPEN
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
TRANS ASPEN شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 7ج زنقة 
فبن أبي زرعة فملكتب رقم 26  - 

10222 فلقنيطر0 فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(9(55

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (219 ماي   29 في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
فمين  محلد   (0( فلسيد  تفويت 
بوصيبي 1.222 حصة فجتلاعية من 
فلسيد  لفائد0   حصة   1.222 أصل 
ماي   29 عا ل  حل حلنا بتاريخ   (0(

.(219
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
9) ماي  فالبتدفئية بالقنيطر0  بتاريخ 

219) تحت رقم 6)19.

(86I

موثقة

الشركة العقارية البغدادية
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وفا0 شريك

موثقة
زفوية شارع باحلا  زنقة سجللاسة 

إقامة فلوفاء فلطابق ج بلفد ر ، 
22ج2)، فلدفرفلبيضاء فملغرب

فلشركة فلعقارية فلبغدف  ة  شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )5، شـارع 
عــبد فلـلومن، إقـامة فلـلنار - 2122) 

فلـدفرفلـبيضاء فملغرب.
وفا0 شريك

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
9ج9ج7.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 26 غشت 1)2) تم فإلعالم 
عبد  أ  ب  فلسيد  فلشريك  بوفا0 
و توزيع حصصه  فلـياسين   فلحليد  
 لرسم فإلرفثة فملؤرخ 

ً
على فلورثة تبعا

في 25  وليوز 1)2) بالشكل فألتي :
هاشم  فلسيد0 ماجد0   فلسيد)0) 

مصطفى   ،  )6 حصة .
فلسيد)0) فلسيد سالم   ف  ب عبد 

فلحليد فلياسين  ،  18) حصة .
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ف  ب  فلسيد0 فنتصار   فلسيد)0) 
حليد  ،  112 حصة .

ف  ب  ميا 0   فلسيد0  فلسيد)0) 
مكي  ،  112 حصة .

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

غشت 1)2) تحت رقم 792505.
(87I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

بيبو  و شنج فلعبا لة

 BUREAU DE CHANGE AL 
ABADILA

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع فملغرب فلعربي رقم ) فلطابق 
فألول تطوفن ، 222ج9، تطوفن 

فملغرب
 BUREAU DE بيبو  و شنج فلعبا لة

CHANGE AL ABADILA شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 
عالل بن عبد هللا رقم 7 تطوفن - 

222ج9 تطوفن فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

8099
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (228 ج)  ونيو 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
بيبو   : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 BUREAU DE فلعبا لة  شنج   و 

.CHANGE AL ABADILA
فلصرف   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فليدوي.
شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 - تطوفن   7 رقم  عبد هللا  بن  عالل 

222ج9 تطوفن فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

فلعالء  فبو  فلجبار  عبد  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   1.722   :

للحصة .
فلعالء  فبو  فلقدوس  عبد  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   1.722   :

للحصة .
فلعالء  فبو  فملهيلن  عبد  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   1.722   :

للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلعالء  فبو  فلجبار  عبد  فلسيد 
 169 رقم  بغدف   شارع  عنوفنه)ف) 
تطوفن  222ج9  فلسفلى   فلطوفبل 

فملغرب.
فلعالء  فبو  فلقدوس  عبد  فلسيد 
 169 رقم  بغدف   شارع  عنوفنه)ف) 
تطوفن  222ج9  فلسفلى  فلطوفبل 

فملغرب.
فلعالء  فبو  فملهيلن  عبد  فلسيد 
 169 رقم  بغدف   شارع  عنوفنه)ف) 
تطوفن  222ج9  فلسفلى  فلطوفبل 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد حليد فبو فلعالء عنوفنه)ف) 
11 بلوك ب  شارع محلد بنونة زنقة 

ط 0 رقم 5ج 222ج9 تطوفن فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)  ونيو  بتاريخ  فالبتدفئية بتطوفن  

228) تحت رقم -9656 60ج1.
(88I

 ومين فطلس تلسية ش.م.م بشريك وحيد

دومين أطلس التمسية
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 ومين فطلس تلسية ش.م.م بشريك 
وحيد

رقم ج شارع فإلجو0  فر بن فلشيخ 
فلتلسية ف ت ملول ، 86152، ف ت 

ملول فملغرب
 ومين أطلس فلتلسية شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم ج 
شارع فإلجو0  فر بن فلشيخ فلتلسية 

ف ت ملول - )8662 ف ت ملول 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
(5(25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
:  ومين  بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

أطلس فلتلسية.
غرض فلشركة بإ جاز : - 

فلنشاط فلفالحي بكل أشكاله؛
بالجللة  وفلتجار0  وبيع  شرفء   -
وفلتقسيط وتسويق جليع فملنتجات 

وفملوف  فلغذفئية وفلزرفعية وغيبها؛
- فالستغالل ، عن طريق فستئجار 
فإل فر0  فمتياز  أو  فلزرفعية  فألرف�سي 
أل ة   ، فملباشر0  غيب  أو  فملباشر0 
 ، ، عامة أو جاصة  ملتلكات زرفعية 

إما عن طريق فملناقصة أو غيبها ؛
فإلنتاج وفلتعبئة وتحويل فملوف    -
وفلتسويق وتطوير فملنتجات فلزرفعية 

وفلغذفئية فلزرفعية؛
وفلتجار0  وفلتصد ر  فالستيبف    -

فلدولية؛
- وأجيبف مساهلة فلشركة في جليع 
أو  فرتباط مباشر  لها  فلتي  فلعلليات 

غيب مباشر بغرض فلشركة.
ج  رقم   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
شارع فإلجو0  فر بن فلشيخ فلتلسية 
ف ت ملول - )8662 ف ت ملول فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : محند  فجرفز  فلسيد 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  محند  فجرفز  فلسيد 
شارع فالجو0 رقم 6209  فر بن فلشيخ 
ف ت   8662( ملول  ف ت  فلتلسية 

ملول فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  محند  فجرفز  فلسيد 
شارع فالجو0 رقم 6209  فر بن فلشيخ 
ف ت   8662( ملول  ف ت  فلتلسية 

ملول فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  بانزكان   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 96.

(89I

JIYAR JAOUAD

A.I.2.S
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

A.I.(.S شركة ذفت مسؤلية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 
فلسفلي حي 6 رقم 0جج أكليم - 

52)ج6 بركان فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

8(61
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:



1861 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
.A.I.(.S : فإلقتضاء بلختصر تسليتها
غرض فلشركة بإ جاز : فلحرفسة

نقل فالموفل
فألمن فلخاص.

فلطابق   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 - أكليم  0جج  رقم   6 حي  فلسفلي 

52)ج6 بركان فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلقا ر  عبد  مختاري  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   1.222   :

للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلقا ر  عبد  مختاري  فلسيد 
أكليم  حبجة  أوال   عنوفنه)ف)  وفر 

بركان 52)ج6 أكليم فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلقا ر  عبد  مختاري  فلسيد 
أكليم  حبجة  أوال   عنوفنه)ف)  وفر 

بركان 52)ج6 أكليم فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  بربكان   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم ))2)/09.
(92I

TRAGESCO

ESQUINA FUEGO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، 159
2490، CASABLANCA MAROCA
ESQUINA FUEGO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0)في طور 
فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 15 فقامة 
فالزهر GH 22B سكنى 67)  - 
2جج2)  فر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

77ج)01.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 أكتوبر   1( في  فملؤرخ 
حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
مبلغ رأسلالها    ESQUINA FUEGO
مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
 GH ((B فإلجتلاعي 15 فقامة فالزهر
فلبيضاء  2جج2)  فر   -   (67 سكنى 

فملغرب نتيجة ل : طوعية.
و حد  مقر فلتصفية ب 15 فقامة 
فالزهر GH ((B سكنى 67) - 2جج2) 

 فر فلبيضاء فملغرب. 
و عين:

و  معزوز  حسن    فلسيد)0) 
زنقة أبو علرفن فلفا�سي   8 عنوفنه)ف) 
فملغرب  2جج2)  فر فلبيضاء  معارف  

كلصفي )0) للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية : 
15 فقامة فالزهر GH ((B سكنى 67) 

 فر فلبيضاء
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 15 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

نونرب 1)2) تحت رقم 72ج822.
(91I

مستامنة شامة

BARAE LIL AAKAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع فملسيب0 رقم )10 فلطابق فالول 

فلناظور شارع فملسيب0 رقم )10 
فلطابق فالول فلناظور، 222)6، 

فلناظور فملغرب
BARAE LIL AAKAR شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 
فملسيب0 رقم )10 فلطابق فالول 
فلناظور 222)6 فلناظور فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
99جج)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 26  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 BARAE : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.LIL AAKAR
فالنعاش   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلعقاري
تجزئة و بيع فلقطع فالرضية

فشغال مختلفة.
شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فالول  فلطابق   10( رقم  فملسيب0 

فلناظور 222)6 فلناظور فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
2جج    : فملاحي  فلغني  فلسيد عبد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
02ج    : حليد  فلشهبوني  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
2جج    : فلعثلاني  محلد  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
2جج   : فملاحي  فلغني  عبد  فلسيد 

بقيلة 122  رهم.
02ج   : حليد  فلشهبوني  فلسيد 

بقيلة 122  رهم.
2جج   : فلعثلاني  محلد  فلسيد 

بقيلة 122  رهم.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد عبد فلغني فملاحي عنوفنه)ف) 
فلناظور  بوعرورو  فلفطوفكي  حي 

222)6 فلناظور فملغرب.
فلسيد فلشهبوني حليد عنوفنه)ف) 
حي فملطار فقامة سريا رقم 20 فلناظور 

222)6 فلناظور فملغرب.
فلسيد محلد فلعثلاني عنوفنه)ف) 
 6(222 فلناظور  ميلون  فوال   حي 

فلناظور فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلشهبوني حليد عنوفنه)ف) 

حي فملطار فقامة سريا رقم 20 فلناظور 

222)6 فلناظور فملغرب

فلسيد محلد فلعثلاني عنوفنه)ف) 

 6(222 فلناظور  ميلون  فوال   حي 

فلناظور فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 20  نا ر 

))2) تحت رقم 2).

(9(I

MOGADOR GESTION

T.M INSERT
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

T.M INSERT شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 1جج 

تجزئة فلرونق - 00222 فلصوير0 

فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1875

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم   (2(1 شتنرب  ج)  في  فملؤرخ 

قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

 52.222» أي من  «952.222  رهم» 

عن  «1.222.222  رهم»  إلى   رهم» 

مع   ون  مقاصة  إجرفء    : طريق 

فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالصوير0  بتاريخ 28 نونرب 

1)2) تحت رقم 1)2)/ج9ج.

Iج9)



عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2))الجريدة الرسمية   1862

سل سوليسيون

AMESTRDAM FOOD
عقد تسييب حر ألصل تجاري )فألشخاص 

فملعنويون)
عقد تسييب حر ألصل تجاري

AMESTRDAM FOOD
بلقت�سى  عقد موثق مؤرخ قي 27 
 AMESTRDAM  أكتوبر 1)2) أعطى
بالسجل  فملسجل   FOOD SARL
فلتجارية  باملحكلة  97ج82  فلتجاري 
لألصل  فلحر  فلتسييب  حق  بطنجة 
فاطلة  شارع  ب  فلكائن  فلتجاري 
رقم  فلخليج  برج  فلعزيزية  فلزهرفء 
طنجة فملغرب    92222  - طنجة   18
لفائد0 فلسيد0 حنان فمزيان وفلسيد 
تبتدئ  سنة   12 ملد0  بالخيب  جوف  
 27 و تنتهي في   (2(1 أكتوبر   27 من 
شهري  مبلغ  مقابل  1ج2)  أكتوبر 

قيلته 7.222ج  رهم.
(90I

MOGADOR GESTION

B2B GLOBAL TRADING
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

B(B GLOBAL TRADING شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مركز 

فمنتليت  - 00222 فلصوير0 فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
295ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 25  وليوز 217) تقرر حل 
 B(B 0 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو
GLOBAL TRADING  مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
 00222  - فإلجتلاعي مركز فمنتليت  
عدم   : ل  نتيجة  فملغرب  فلصوير0 

تحقيق أرباح منذ تأسيس فلشركة.

مركز  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فمنتليت  - 00222 فلصوير0 فملغرب. 

و عين:
و  لشرفم  رشيد   فلسيد)0) 
 0(5 حي بن تاشفين رقم  عنوفنه)ف) 
 (0( 02222 مرفكش فملغرب كلصفي 

للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 2( بتاريخ  بالصوير0   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 1)2)/6)0.
(95I

STE AK MISSION SARL AU

 SOCIETE RYAD BELLA
«  VISTA ZALAGH – S.A.R.L

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عالل فبن عبد هللا رقم ج1 

فاس ، 2222ج، فاس فملغرب
 SOCIETE RYAD BELLA VISTA

ZALAGH – S.A.R.L  » شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

 Km7 وعنوفن مقرها فإلجتلاعي
طريق فلقرية جلاعة عين بوعلي 

زوفغة موالي يعقوب - 2222ج فاس 
فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(5(95
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 شتنرب  ج1  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
فلسيد0   (0( فلسيد  تفويت 
حصة   (2 طرفشن  فلسعد ة  
فجتلاعية من أصل 2) حصة لفائد0  
جوالني  محلد  فلسيد   (0( فلسيد 

حسني بتاريخ ج1 شتنرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
10  جنرب  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 5671.
(96I

FISCALEX MAROC

SWEETSISTERS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

sweetsisters شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 55 شارع 
محلد فلخامس علار0 جكار فلطابق 

5 شقة رقم جج جليز مرفكش - 
02222 مرفكش فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.97((9
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في ج1 أكتوبر 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
علار0  فلخامس  محلد  شارع   55»
جليز  جج  شقة رقم   5 فلطابق  جكار 
فملغرب»  مرفكش   02222  - مرفكش 
 1 «فقامة جوفهر فلحارتي فلطابق  إلى 
شقة رقم ), 11 شارع  كتور ما لين 
مرفكش    02222  - مرفكش  جليز 

فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج2  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم )ج10ج1.
(97I

  وفن فالستا 0 فاطلة فلزهرفء كطا ة

SIMK IMMOBILIER
إعالن متعد  فلقرفرفت

  وفن فالستا 0 فاطلة فلزهرفء 
كطا ة

2)، زنقة عالل بن عبد هللا، إقامة 
 اسلين، فلطابق فلرفبع، رقم 16، 

طنجة ، 92222، طنجة فملغرب
 SIMK IMMOBILIER

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: بطنجة،  
80 حي نجيبة زنقة 88 رقم 11 

فلطابق فألر�سي - 92222 طنجة 
فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

جج15)1.
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 9)  جنرب 1)2)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
تغييب تسلية فلشركة 

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
تغييب نشاط فلشركة

قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
تغييب مقر فالجتلاعي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 
فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
 CAFE  » ل   فلشركة  تسلية  تغييب 

« REGALO DEL NORTE
بند رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
تغييب نشاط فلشركة ملقهى، فلعروض 
 ، فلشوفء   ، فملوسيقية  فلتبفيهية 
فلوجبات فلخفيفة ، فلبيتزف ، محالت 

فميس كريم ، فلحلويات 
بند رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
إلى  للشركة  فالجتلاعي  فملقر  تغييب 
فلعنوفن فلكائن ب 1 تجزئة فلسالم ) 

فلعلرفن طنجة
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
27  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج2).
(98I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE BONBONS
AKERMOUD

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC
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 SOCIETE BONBONS

AKERMOUD  شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فملزفر 

بلوك 11 فجزفنت ف ت ملول - 

86152 فنزكان فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1ج08)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   12

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

 SOCIETE BONBONS  :

. AKERMOUD

غرض فلشركة بإ جاز : بيع وصنع 

فلحلويات.

: حي فملزفر  عنوفن فملقر فالجتلاعي 

بلوك 11 فجزفنت ف ت ملول - 86152 

فنزكان فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : فملغرب سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فحلد  فلزهيب  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فحلد  فلزهيب  فلسيد 

فلزنقة 5)9 فلرقم 6ج ترفست فنزكان 

86152 فنزكان فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  فحلد  فلزهيب  فلسيد 

فلزنقة 5)9 فلرقم 6ج ترفست فنزكان 

86152 فنزكان فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب   (5 بتاريخ  بانزكان   فالبتدفئية 

1)2) تحت رقم 096).

(99I

ste controle balance sarl

 STE CHKRAOUI SAKAN
SARL

إعالن متعد  فلقرفرفت

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad
 al ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
 STE CHKRAOUI SAKAN SARL
«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 7) 

لعويجة ملصلى مكناس  - 52222 
مكناس فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

1)ج00.
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 18 أكتوبر 1)2) تم فتخاذ 

فلقرفرفت فلتالية: 
على  فلذي  نص   :10 رقم  قرفر 
مسيبف  فالنصاري  مصطفى  ما لي: 
مصطفى  بين  مشتبكة  فالمضاء  فما 
فمرفني علوي   فسلاعيل  و  فالنصاري 
فحسا ني   و  فالنصاري  مصطفى  فو 
محلد فو فسلاعيل فمرفني  و فحسا ني  

محلد
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
على  فلذي  نص   :10 رقم  بند 
مسيبف  فالنصاري  مصطفى  ما لي: 
مصطفى  بين  مشتبكة  فالمضاء  فما 
فمرفني علوي   فسلاعيل  و  فالنصاري 
فحسا ني   و  فالنصاري  مصطفى  فو 
محلد فو فسلاعيل فمرفني  و فحسا ني  

محلد
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
16  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلكناس  

1)2) تحت رقم 5008.

22Iج

FISCALEX MAROC

SWEETSISTERS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

sweetsisters  شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 55 شارع 
محلد فلخامس علار0 جكار فلطابق 

5 شقة رقم جج جليز مرفكش - 
02222 مرفكش فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.97((9
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في ج1 أكتوبر 1)2) تم تعيين 
بيلي  فلسيد)0)  للشركة  مسيب جد د 

فليكساندرف سيسيل كلسيب آجر
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج2  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم )ج10ج1.

21Iج

STE T.J RENT CAR

ت.ج رونت كار
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STE T.J RENT CAR
 (17-N°95  EL AANBAR 2

 MASSIRA 2 MARRAKECH ،
40140، MARRAKECH MAROC

ت.ج رونت كار شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 95 
فلعنرب )-17) حي فملسيب0 ) - 02102 

مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

117915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 8)  وليوز 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
ت.ج   : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

رونت كار.
كرفء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلسيارفت بدون سائق.
 95 رقم   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
فلعنرب 217-2 حي فملسيب0 ) - 02102 

مرفكش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  جلاع  توفيق  فلسيد 
 915 رقم   1 بلبكار  فملحلدي  فلحي 

مرفكش 02272 مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  جلاع  توفيق  فلسيد 
 915 رقم   1 بلبكار  فملحلدي  فلحي 

مرفكش 02272 مرفكش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
11 غشت  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم )6767.
I)2ج

فلبكاري

COSMOS SURVEILLANCE 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة
فلبكاري

 gueliz marrakechcamp des
oliviers 2 bloc 3 n°26 c مرفكش، 

02212، مرفكش فملغرب
 cosmos surveillance  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر 
بلعكيد وفحة سيدي فبرفهيم 

مرفكش  - 02222 مرفكش  فملغرب 
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تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   ((

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. cosmos surveillance

بإ جاز  فلشركة  غرض 

 SURVEILLANCE ET  :

. GARDIENNAGE

:  وفر  فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

بلعكيد وفحة سيدي فبرفهيم مرفكش  

- 02222 مرفكش  فملغرب .

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : عربي   فلحسن  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : فلسيد عبد فلعزيز صدقي  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فلحسن   عربي  فلسيد 

جج1   2( فلزهور  فلجنوبي  فلنخيل 

02222 مرفكش   تاكوريانت مرفكش   

فملغرب .

صدقي   فلعزيز  عبد  فلسيد 

عيا   فوال   فالنبعات  حي  عنوفنه)ف) 

سوق فلسبت فوال  فلنلة  02222 بني 

مالل  فملغرب .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  عربي   فلحسن  فلسيد 

مرفكش    2( فلنخيل فلجنوبي فلزهور 

02222 مرفكش  فملغرب .

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
9)  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 27ج1ج1.
Iج2ج

فألستاذ0 هدى أمنيول، موثقة

GOLD ANCHOR FISHING
إعالن متعد  فلقرفرفت

فألستاذ0 هدى أمنيول
موثقة بأكا  ر

علار0 تفاوين بلوك E)   فلطابق 
فلثاني

 رقم 0  زنقة وف  زيز - فكا  ر
محضر   بلقت�سى    .I
لشركة  فال فر0،   مجلس   مدفولة  
   «GOLD ANCHOR FISHING»
رأسلالها   فالسم،  مجهولة  شركة 
مقرها  1.000.000،00  رهم، 
فالجتلاعي بطانطان، فلحي فلصناعي ، 
جارج فمليناء بتاريخ 28  جنرب 1)2)،  

تقرر ما  لي :
بن  أحلد   فلسيد  وفا0  فثبات   -

محلد أمسروي،  
فلبعي�سي  محلد  فلسيد  تعيين   -

رئيسا مد رف عاما جد دف.
أمسروي   حسن  فلسيد  تعيين   -

مد رف عاما منتدبا .
تم  فإل دفع  فلقانوني  لدى    .II
كتابة  فلضبط  باملحكلة  فالبتدفئية 
26  نا ر))2)   بتاريخ   ، بطانطان 

تحت رقم ))2)/ج.
فلشركة   تسجيل  تم   .III
باملحكلة   فلتجاري   بالسجل 
 26 بتاريخ  بطانطان،  فالبتدفئية 

 نا ر))2)    تحت رقم 71)0.
للبيان و فلنشر 

فألستاذ0 هدى أمنيول
موثقة

20Iج

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

CASAROP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

 FINANCIAL CONSULTING
GROUP SARL

 Rue de Nador n° 37 ، 28800،

Mohammedia Maroc
CASAROP شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 5ج رياض 
فلسالم 1 فلطابق فألر�سي - 8822) 

فملحلد ة فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.121(7

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم   (2(1 11  جنرب  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  «1.722.222  رهم» 
«1.722.222  رهم» إلى «022.222.ج 
مقاصة  إجرفء    : طريق  عن   رهم» 
مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و 

فملستحقة.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (8 بتاريخ  باملحلد ة   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 2ج7).
25Iج

fiduciaire rageca  فيديسييب رفجيكا

GOLD ABDO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

fiduciaire rageca  فيديسييب رفجيكا
6) فقامة فملحلدي زنقة رفبعة 
فلعدوية فلطابق فلرفبع رقم 0ج 

الجيبوند ، 2522)، فلدفر فلبيضاء 
فملغرب

GOLD ABDO شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 16 مرس 
فلسلطان فلطابق 1 شقة ج - 2226) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(5897
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   19
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 GOLD : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ABDO
غرض فلشركة بإ جاز : فلعقاقيب و 
فلتجلر0 بصفة عامة -جليع فالعلال .
عنوفن فملقر فالجتلاعي : 16 مرس 
فلسلطان فلطابق 1 شقة ج - 2226) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد نور فلد ن فلزبيدي :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد نور فلد ن فلزبيدي : 1222 

بقيلة 122  رهم.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلزبيدي  فلد ن  نور  فلسيد 
 5( تجزئة فملستقبل زنقة  عنوفنه)ف) 
ج272)  حي مالي رشيد  ج11  فلرقم 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلزبيدي  فلد ن  نور  فلسيد 
 5( تجزئة فملستقبل زنقة  عنوفنه)ف) 
ج272)  حي مالي رشيد  ج11  فلرقم 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 - بتاريخ  فلبيضاء   بالدفر  فلتجارية 

تحت رقم -.
26Iج

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

CASAROP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

جفض رأسلال فلشركة

 FINANCIAL CONSULTING
GROUP SARL

 Rue de Nador n° 37 ، 28800،
Mohammedia Maroc

CASAROP شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 5ج رياض 
فلسالم فلطابق فألر�سي  - 8822) 

فملحلد ة فملغرب.
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جفض رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.121(7
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم   (2(1 11  جنرب  في  فملؤرخ 
بلبلغ  فلشركة  رأسلال  جفض 
من  أي  «1.722.222  رهم»  قدره 
«022.222.ج  رهم» إلى «1.722.222 
عد    تخفيض   : طريق  عن   رهم» 

فألسهم.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (8 بتاريخ  باملحلد ة   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 2ج7).
27Iج

فألستاذ0 هدى أمنيول، موثقة

 BELHASSAN COMPLEXE
 INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL
إعالن متعد  فلقرفرفت

فألستاذ0 هدى أمنيول
موثقة بأكا  ر

علار0 تفاوين بلوك E)   فلطابق 
فلثاني

 رقم 0  زنقة وف  زيز - فكا  ر
فلعام  فلجلع  بلقت�سى محضر   .I
عا  ة  غيب  بصفة  فملنعقد  فلعا ي 
لشركة  فالستثنائي  فلعام  فلجلع  و 
 BELHASSAN COMPLEXE»
   » INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
باجتصار “C.I.B.E.L”  شركة مجهولة 
 24.488.000،00 رأسلالها   فالسم، 
بطانطان،  فالجتلاعي  مقرها   رهم، 
 ، فمليناء  جارج   ، فلصناعية  فملنطقة 
مؤرخ في 20 نونرب 1)2) ،تقرر ما  لي:
بن  أحلد  فملرحوم  ذمة  فبرفء   -

محلد أمسروي.
فألسا�سي  فلقانون  تحيين    -

للشركة. 
مدفولة   محضر   بلقت�سى    .II

مجلس  فال فر0،  لشركة
 BELHASSAN COMPLEXE»  
   » INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
باجتصار “C.I.B.E.L”  شركة مجهولة 
 24.488.000،00 رأسلالها   فالسم، 
بطانطان،  فالجتلاعي  مقرها   رهم، 

 ، فمليناء  جارج   ، فلصناعية  فملنطقة 
مؤرخ في 20 نونرب 1)2) ،تقرر ما  لي:
بن  أحلد   فلسيد  وفا0  -فثبات 
عام  مد ر  رئيس  أمسروي،  محلد 

سابقا. 
حسن أمسروي   تعيين فلسيد    -

رئيسا مد رف عاما جد دف.
-      تعيين فلسيد محلد فلبعي�سي 

مد رف عاما منتدبا .
-      تشكيل مجلس فإل فر0.

-      فلتوقيع فالجتلاعي.
تم  فإل دفع  فلقانوني  لدى    .III
كتابة  فلضبط  باملحكلة  فالبتدفئية 
26  نا ر))2)   بتاريخ   ، بطانطان 

تحت رقم ))2)/).
فلشركة   تسجيل  تم   .IV
باملحكلة   فلتجاري   بالسجل 
 26 بتاريخ  بطانطان،  فالبتدفئية 

 نا ر))2)  تحت رقم 125.
للبيان و فلنشر 

فألستاذ0 هدى أمنيول
موثقة

28Iج

FOUZMEDIA

START-UP BIL BUSINESS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
START-UP BIL BUSINESS شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 59 فقامة 

موالي عبدفلعزيز شارع موالي 
عبدفلعزيز فلرقم 0 - 10222 

فلقنيطر0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج58ج6
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 7)  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
START- : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.UP BIL BUSINESS
غرض فلشركة بإ جاز : بيع وشرفء 

موف  فلتجليل
نقل فلبضائع.

 59  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
شارع  عبدفلعزيز  موالي  فقامة 
 10222  -  0 موالي عبدفلعزيز فلرقم 

فلقنيطر0 فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  نبيلة  فلباللي  فلسيد0 
فلجوية  فلقاعد0  فلوظيفي  فلسكن 

فلثالثة 10222 فلقنيطر0 فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  نبيلة  فلباللي  فلسيد0 
فلجوية  فلقاعد0  فلوظيفي  فلسكن 

فلثالثة  10222 فلقنيطر0 فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (7 بتاريخ  بالقنيطر0   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم -.
29Iج

مستامنة شامة

OMARASS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

مستامنة شامة
شارع فملسيب0 رقم )10 فلطابق فالول 

فلناظور شارع فملسيب0 رقم )10 
فلطابق فالول فلناظور، 222)6، 

فلناظور فملغرب
OMARASS شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

عاريض 1 شارع روتر فم رقم 06 
فلناظور - 222)6 فلناظور فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

1)ج19.
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم   (2(1 7)  جنرب  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«22.222)  رهم» أي من «122.222 
عن  «22.222ج  رهم»  إلى   رهم» 
أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ ج2  نا ر 

))2) تحت رقم ج.
12Iج

LZ EXPERTS

LES ATELIERS SERGHINI
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,0

Casablanca Maroc
LES ATELIERS SERGHINI شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي إقامة رفمي 

شارع سبتة, فلطابق ), مكتب 8 - 
2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
77ج)1.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تحويل   تم    (2(1 ماي   12 فملؤرخ في 
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
فلطابق  سبتة,  شارع  رفمي  «إقامة 
فلدفر فلبيضاء   (2222  -  8 مكتب   ,(
 ( سرغيني  «مستو ع  إلى  فملغرب» 
فلطريق  فلخوفرزمي),  ثانوية  مقابل 
 فر �سي عي�سى, فلطابق فألول فليسار, 
آسفي    06222  -  1 رقم  مكتب 

فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
9)  جنرب  بتاريخ  فالبتدفئية بآسفي  

1)2) تحت رقم 282).
11Iج
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E&R CONSULTING

TIME 4 ACTION
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

E&R CONSULTING
 RUE AHMED EL MAJJATI 1ج
 RES LES ALPES 1ER ETAGE

 N°8 MAARIF CASABLANCA2 ،
20300، CASABLANCA MAROC

TIME 4 ACTION شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حدفئق 

فملحيط فيال ج1) ج))7)  فر بوعز0 
- 2522) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
909))ج.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في )1  وليوز 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
ج))7)  ج1)  فيال  فملحيط  «حدفئق 
فلبيضاء  فلدفر   (2522  - بوعز0   فر 
فلزرقطوني  شارع   59» إلى  فملغرب» 
فلدفر   (2522  -  (2 شقة  فلطابق7 

فلبيضاء  فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 5)8201.
I)1ج

STE AK MISSION SARL AU

STE MANAZIL ANABTA-
Sarl

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عالل فبن عبد هللا رقم ج1 

فاس ، 2222ج، فاس فملغرب
 STE MANAZIL ANABTA-Sarl
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فوال  

فلطيب فلعليا-فاس- - 2222ج فاس 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

72851
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 أكتوبر   20
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.MANAZIL ANABTA-Sarl
غرض فلشركة بإ جاز : فملقاولة في 

فلبناء و فألعلال فلتجارية .
فوال    : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فاس  2222ج   - فلطيب فلعليا-فاس- 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

9.922.222  رهم، مقسم كالتالي:
2جج    : محلد   فلوكيلي  فلسيد 
حصة بقيلة 222.جج  رهم للحصة .
  : فلرحلان   عبد  عالوي  فلسيد 
222.جج  رهم  بقيلة  حصة  2جج 

للحصة .
2جج    : فلصبار   فحلد  فلسيد 
حصة بقيلة 222.جج  رهم للحصة .

2جج   : محلد   فلوكيلي  فلسيد 
بقيلة 222.جج  رهم.

 : فلرحلان   عبد  عالوي  فلسيد 
2جج بقيلة 222.جج  رهم.

فلسيد فحلد فلصبار  : 2جج بقيلة 
222.جج  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فلسيد فلوكيلي محلد  
)8 حي فلوفاء5طريق صفرو فلنبجس  

2222ج فاس فملغرب.
فلرحلان   عبد  عالوي  فلسيد 
زهر0  تجزئة  66فلف  رقم  عنوفنه)ف) 
فلشقف  عين  فلطابق   0 فملدفئن 

2222ج فاس فملغرب.
عنوفنه)ف)  فلصبار   فلسيد فحلد 
طريق   ( فلوفاء  حي  ميونيخ  زنقة  ج 

صفرو   2222ج فاس فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  محلد  فلوكيلي  فلسيد 
)8 حي فلوفاء5طريق صفرو فلنبجس  

2222ج فاس فملغرب
فلرحلان   عبد  عالوي  فلسيد 
زهر0  تجزئة  66فلف  رقم  عنوفنه)ف) 
فلشقف  عين  فلطابق   0 فملدفئن 

2222ج فاس فملغعرب
عنوفنه)ف)  فلصبار   فلسيد فحلد 
طريق   ( فلوفاء  حي  ميونيخ  زنقة  ج 

صفرو   222ج فاس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 179.

Iج1ج

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

INTERFABRICS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,
 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC
INTERFABRICS شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زفوية 
أبو سوفيان فلثوري مع زنقة فبن 
كتيب رقم1ج  فملعاريف  - 2جج2) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.1629

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في ج) نونرب 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
«زفوية أبو سوفيان فلثوري مع زنقة 
فبن كتيب رقم1ج  فملعاريف  - 2جج2) 
«فلطابق  إلى  فملغرب»  فلدفرفلبيضاء 
فلسفلي , تجزئة فلزبيب 50E, فلوولفة - 

62)2) فلدفر فلبيضاء  فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 9ج8280.

10Iج

ste imtiyaz conseils sarl

HIBAREB
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl

1 زنقة فلعربية فلسعو  ة فلطابق 

فالول ثقة رقم 5 فملد نة فلجد د0 

فاس ، 2222ج، فاس فملغرب

HIBAREB شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع عبد 

فلكريم فلخطابي فقامة بن مو�سى 

فلكووفش فلطابق فلثاني فاس - 

2222ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج7286

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.HIBAREB

*تاجر   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

موف  فلبناء

إنشاءفت  أو  أعلال  *مقاول 

مختلفة

*تاجر.

شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

بن  فقامة  فلخطابي  فلكريم  عبد 

مو�سى فلكووفش فلطابق فلثاني فاس 

- 2222ج فاس فملغرب.
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أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

فلشركة:   رأسلال  مبلغ 
100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلربطي  هشام  فلسيد 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فلربطي  هشام  فلسيد 
فاس  بنسو 0   7 كلم  فلربكاني  حي 

2222ج فاس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلربطي  هشام  فلسيد 
فاس  بنسو 0   7 كلم  فلربكاني  حي 

2222ج فاس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 192.
15Iج

AMJ MANAGEMENT

DIOURI TRANS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  فالر ن  فقامة  امنة   ) فلطابق 

فالول رقم 2ج   طنجة ، 92222، 
طنجة فملغرب

DIOURI TRANS  شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع  

فالر ن فقامة  لنا )   في فلطابق فألول 
رقم 2ج ، طنجة - 92222 طنجة  

فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

501ج)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. DIOURI TRANS
نقل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبضائع - وكيل شحن فلبضائع
شارع    : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فالر ن فقامة  لنا )   في فلطابق فألول 
طنجة    92222  - طنجة   ، 2ج  رقم 

فملغرب .
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
عيا ي  فلد وري  مها  فلسيد0 
122  رهم  بقيلة  حصة   1.222   :

للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عيا ي  فلد وري  مها  فلسيد0 
عنوفنه)ف) رقم ) زنقة فر فن طابق ج 

شقة 8 92222 طنجة  فملغرب .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عيا ي  فلد وري  مها  فلسيد0 
عنوفنه)ف) رقم ) زنقة فر فن طابق ج 

شقة 8 92222 طنجة  فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09989).
16Iج

COMPTA-FIS

VAISSELLE D›OR
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

COMPTA-FIS
 AV IDRISS II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2  VN MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

VAISSELLE D›OR شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي محل 
تجاري رقم ) علار0 ) تجزئة 

فالسلاعيلية ) شارع فبن سينا 
مكناس - 52222 مكناس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

55285
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   12
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.VAISSELLE D’OR
-تاجر   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
و  كور  تأثيث  فملطبخ-مقاول  أ وفت 

مفروشات.
محل   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
تجزئة   ( علار0   ( رقم  تجاري 
سينا  فبن  شارع   ( فالسلاعيلية 

مكناس - 52222 مكناس فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : مك�سي  فلسيد0 شيلاء 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
مك�سي عنوفنه)ف)  فلسيد0 شيلاء 
9   ور عربية فسباتا مكناس 52222 

مكناس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
مك�سي عنوفنه)ف)  فلسيد0 شيلاء 
9   ور عربية فسباتا مكناس 52222 

مكناس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
20  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 2).
17Iج

AMJ MANAGEMENT

LFN DISTRIBUTION
SARL AU 

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  فالر ن  فقامة  امنة   ) فلطابق 

فالول رقم 2ج   طنجة ، 92222، 

طنجة فملغرب

 LFN Distribution SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي كرفج 

فلوفقع فعزيب فبقيو رقم 999 طنجة  

- 92222 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

جج5ج)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 LFN  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.Distribution SARL AU

توزيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فملوف  فلغدفئية .

كرفج   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

999 طنجة   فلوفقع فعزيب فبقيو رقم 

- 92222 طنجة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد عبد فلصلد فلغازي :  122 

حصة بقيلة 1.222  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
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فلغازي  فلصلد  عبد  فلسيد 
زنقة الم   ( تجزئة جليلة  عنوفنه)ف) 
رقم 7فلعوفمة طنجة  92222 طنجة 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلغازي  فلصلد  عبد  فلسيد 
زنقة الم   ( تجزئة جليلة  عنوفنه)ف) 
رقم 7فلعوفمة طنجة  92222 طنجة 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09985).
18Iج

manal makhoukhi

NEW GLOBAL SERVICE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

manal makhoukhi
 lot almamoun N 66 RDS

 BOUZNIKA Lot almamoun N
 66 rds BOUZNIKA، 13100،

bouznika maroc
NEW GLOBAL SERVICE شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 0)) تجزئة 
فلحرية1 فلطابقج شقة 9 - 8822) 

فملحلد ة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج909)
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 أكتوبر   26
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 NEW  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.GLOBAL SERVICE
غرض فلشركة بإ جاز : فلتنظيف.

 ((0  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 -  9 شقة  فلطابقج  فلحرية1  تجزئة 

8822) فملحلد ة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : رفغب   سامية  فلسيد0 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد معا  مكزفري :  522 حصة 
بقيلة 122  رهم للحصة .

 522  : رفغب   سامية  فلسيد0 
بقيلة 122  رهم.

فلسيد معا  مكزفري : 522 بقيلة 
122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فلسيد0 سامية رفغب  
  7 1 شقة  فقامة بارك بالزف علار0 ف 

8822) فملحلد ة فملغرب.
عنوفنه)ف)  مكزفري  معا   فلسيد 
بلوك ل شارع فالرز   (5 9 رقم  قطاع 

حي فلرياض 12122 فلرباط فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلسيد0 سامية رفغب  
  7 1 شقة  فقامة بارك بالزف علار0 ف 

8822) فملحلد ة فملغرب
عنوفنه)ف)  مكزفري  معا   فلسيد 
بلوك ل شارع فالرز   (5 9 رقم  قطاع 

حي فلرياض 12122 فلرباط فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (1 بتاريخ  باملحلد ة   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 661).
19Iج

.sté. fidev SARL - A.U

مجمع اقدار
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

.sté. fidev SARL - A.U
مكناس - 098 ف  ور فجدف  فبني 
فمحلد ، 52222، مكناس فملغرب
مجلع فقدفر شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي متجر حي 
أ ت سعيد، طريق ففرفن - 52222 

فلحاجب فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج5528

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 )2  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
مجلع   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

فقدفر.
أشغال   -  : غرض فلشركة بإ جاز 

مختلفة،
في  )فلتجار0  غاز  محطة   -

فملحروقات)، 
- مجلع ترفيهي )باحة فالستبفحة، 

حد قة فأللعاب لألطفال، مسبح
فلقدم).                                                             لكر0  فلقرب  و مالعب    
-  وبشكل عام، جليع فلعلليات فلتي 
مباشر0    غيب  أو  مباشر0  عالقة  لها 
بالهدف فالجتلاعي أو بأي هدف أجر 

مشابه أو مكلل.                
عنوفن فملقر فالجتلاعي : متجر حي 
 52222  - ففرفن  طريق  أ ت سعيد، 

فلحاجب فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : أجشاب   عزيز  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  أجشاب   عزيز  فلسيد 
حي أ ت سعيد، طريق ففرفن 52222 

فلحاجب فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  أجشاب   عزيز  فلسيد 
حي أ ت سعيد، طريق ففرفن 52222 

فلحاجب فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

20  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 2219.

2I)ج

Chtita ayyoub

 STE CASH AIN HJAR

SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

Chtita ayyoub

 hay saada ain taoujdate ، 16

51100، Ain taoujdate Maroc

 STE CASH AIN HJAR SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مركز 

عين حجار بني منصور شفشاون - 

91222  شفشاون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 )1  جنرب 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.CASH AIN HJAR SARL AU

تحويل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

مالية  وجدمات  وسيط   - فألموفل 
أجرى

عنوفن فملقر فالجتلاعي : مركز عين 

حجار بني منصور شفشاون - 91222  

شفشاون فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد فملصطفى فمغار 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد فملصطفى فمغار عنوفنه)ف) 
19)  حي كطالن شارع فلبحر فللبيض 

فملتوسط  222ج9 مرتيل فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد سعيد فحدف ن  عنوفنه)ف) 
 وفر تغزوت نوفر بني منصور  91222 

شفشاون فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بشفشاون  بتاريخ ج1  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/2).
1I)ج

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 PROFESSIONAL 
 ELECTRONIC SECURITY

SYSTEMS  PE2S
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,
 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC
 PROFESSIONAL ELECTRONIC 

 SECURITY SYSTEMS  PE2S
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 

ج ,علار0 70ج, مجلع سكني )0, 
فملستقبل, سيدي معروف - 82)2) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.1617

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 12  جنرب 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
«رقم ج ,علار0 70ج, مجلع سكني )0, 

 (2(82  - سيدي معروف  فملستقبل, 
«حي  إلى  فملغرب»  فلبيضاء  فلدفر 
ج,  رقم   ,1(6 زنقة   , موالي عبد هللا 
فلطابق فلسفلي, عين فلشق - 2072) 

فلدفرفلبيضاء  فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828058.
I))ج

aice compta

DIYARE TISSIRE II
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
DIYARE TISSIRE II شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 

كلليلة إقامة لوفر رقم ج65 فلطابق 
فلرفبع فلشقة 11 فلدفرفلبيضاء - 

2222) فلدفرفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج850)5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  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 

.DIYARE TISSIRE II
فلتطوير   : بإ جاز  غرض فلشركة 

فلعقاري.
زنقة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
ج65 فلطابق  كلليلة إقامة لوفر رقم 
 - فلدفرفلبيضاء   11 فلشقة  فلرفبع 

2222) فلدفرفلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : فلسيد0 روقية فألحسيني 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : بعقيل  أسلاء  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فألحسيني  روقية  فلسيد0 

 6 رقم  مو�سى  بن  تجزئة  عنوفنه)ف) 

 (2052 ) شارع فلفوفرفت ح م  طابق 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

عنوفنه)ف)  بعقيل  أسلاء  فلسيد0 

تجزئة بن مو�سى رقم 6 طابق ) شارع 

فلدفرفلبيضاء   (2052 فلفوفرفت ح م 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فألحسيني  روقية  فلسيد0 

 6 رقم  مو�سى  بن  تجزئة  عنوفنه)ف) 

 (2052 ) شارع فلفوفرفت ح م  طابق 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم )0ج828.

Iج)ج

RAIS AUDIT&CONSEIL

PMI S.A
شركة فملساهلة

تعيين أعضاء مجلس فإل فر0

PMI S.A  

ف  ذ  سم  إل  ف  مجهولة  شركة 

لها   أ سلا  ر   0 ر  ف  إ    مجــلس   ت  

8.010.722    ر هم قابل للتحويل

: فلقنيطر0 –  مقر ها فال جتلا عي 

أطلنتيك – فملنطقة فلحر0

فلقنيطر0   : فلتجاري  فلسجل 

1ج5)5

تعيــين  متصرفين  جــد  

فلعا ي  فلـعام  فلجـلـع  إن   (1

فملنعــقد بـتا ريخ   7) أكتوبر1)2)   قــد 

قرر تعيين كلتصرفين جد  ملد0 ستة 

إ نعقا   فلجلع  تنتهي عند  سنوفت 

بحسابات   فملتعلق  ي  فلعا   فلعام  

سنة 6)2) :

من  ملثلة   «  YOMAR  » شركة 
فلحلو  محلد  ونس  فلسيد  طرف 

كللثل  فئم لد ى مجلس فإل فر0،
فلسيد محلد  ونس فلحلو،

فلسيد فاروق فلطرفولي،
فلـقــانــوني لـد  فإل ــدفع   ثـم    ((
ى كتابة فلضبط باملحكة فإلبتدفئية  
ج1  ــنا ــر))2)   بتا ريخ   ، بالقنيطر0 

تحت  عد   ج8998.
مقتطف  من  أ جل  فال شها ر

0I)ج

mohammed boumzebra

HAOUFADI CASH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
HAOUFADI CASH شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مرفب رقم 
ج شارع فلنصر فوال  سيدي شنان - 

22)ج) فلفقيه بن صالح فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5ج09
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 12  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.HAOUFADI CASH
وسيط   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

تجاري.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : مرفب رقم 
 - شارع فلنصر فوال  سيدي شنان  ج 

22)ج) فلفقيه بن صالح فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
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فلشركة:   رأسلال  مبلغ 
100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:

 522   : فلسيد لبيد0 عبد فلكريم 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : فلسيد جلفي عبد فلعاي 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلكريم  عبد  لبيد0  فلسيد 
22)ج)  فلفقيه بن صالح  عنوفنه)ف) 

فلفقيه بن صالح فملغرب.
فلسيد جلفي عبد لعالي عنوفنه)ف) 
فلفقيه بن  22)ج)  فلفقيه بن صالح 

صالح فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد جلفي عبد فلعالي عنوفنه)ف) 
فلفقيه بن  22)ج)  فلفقيه بن صالح 

صالح فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ  فالبتدفئية بالفقيه بن صالح  
)1  نا ر ))2) تحت رقم ))2)/28.
5I)ج

 رعة فرشا فت ش.م.م

SOCIETE BAGHANJA MIRYL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

 رعة فرشا فت ش.م.م
شارع محلد فلخامس صندوق بريد 
12 تصومعت ، 05222، ورزفزفت 

فملغرب
 SOCIETE BAGHANJA MIRYL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 
طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 702 
شارع محلد فلخامس - 05822 تنغيب 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(219

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(2 أكتوبر   (6 في  فملؤرخ 
حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
  SOCIETE BAGHANJA MIRYL
122.222  رهم  رأسلالها  مبلغ 

 702 رقم  فإلجتلاعي  وعنوفن مقرها 
شارع محلد فلخامس - 05822 تنغيب 
فلنهائي  فلتوقف   : ل  نتيجة  فملغرب 

لنشاط فلشركة..
و حد  مقر فلتصفية ب رقم 702 
شارع محلد فلخامس - 05822 تنغيب 

فملغرب. 
و عين:

و  بغنجة  محلد   فلسيد)0) 
برف  ف ا  حي  ج  رقم  زنقة  عنوفنه)ف) 
 (0( كلصفي  فملغرب  تنغيب   05822

للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج2  نا ر  بتاريخ  بتنغيب   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم ))2)/29.

6I)ج

S CONSEILS

TAFARCARS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

S CONSEILS
 ETAGE 2 N°2 BLOC 21 HAY

 HASSANI ، 40006، marrakech
maroc

TAFARCARS شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 
فلسفلي  وفر إعلرين جلاعة سيدي 

عبد هللا غيات فلحوز - 02222 
مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
7ج18)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 21  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 

.TAFARCARS
كرفء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلسيارفت بدون سائق.
فلطابق   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلسفلي  وفر إعلرين جلاعة سيدي 
 02222  - فلحوز  غيات  هللا  عبد 

مرفكش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 622   : مغيوزي  ف ريس  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 022   : مغيوزي  ور  ة  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد ف ريس مغيوزي عنوفنه)ف) 
أمستب فم   1211 هولندف  أمستب فم 

هولندف.
فلسيد0 ور  ة مغيوزي عنوفنه)ف) 
أ ت قا�سي وعلي قلعة فمكونة تنغيب  

02226 تنغيب  فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
علي  أ ت  فلرحلان   عبد  فلسيد 
قلعة  وعلي  قا�سي  أ ت  عنوفنه)ف) 

فمكونة تنغيب  02226 تنغيب  فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1772ج1.
7I)ج

fidomek

SOCIETE MACRO OUTILS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
SOCIETE MACRO OUTILS شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي محل 

بالطابق فلسفلي تجزئة مرجان 1 
رقم ف 11 جلاعة ف ت وفالل  مكناس 

52222 مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

55159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 27  جنرب 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.SOCIETE MACRO OUTILS

في  تاجر   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

موف  فلبناء

فالستبف  و فلتصد ر.

محل   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 1 مرجان  تجزئة  فلسفلي  بالطابق 
رقم ف 11 جلاعة ف ت وفالل  مكناس 

52222 مكناس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد فنشيب عبد فلكريم :  02ج 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

2جج حصة    : فلسيد فنشيب علي 

بقيلة 122  رهم للحصة .

2جج    : ف ريس  فنشيب  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلكريم  عبد  فنشيب  فلسيد 

 ( رقم  مر فس  تجزئة  عنوفنه)ف) 

مكناس   52222 سعيد   سيدي 

فملغرب.

عنوفنه)ف)  علي  فنشيب  فلسيد 

سيدي سعيد    ( تجزئة مر فس رقم 

52222 مكناس فملغرب.
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عنوفنه)ف)  ف ريس  فنشيب  فلسيد 
سيدي سعيد    ( تجزئة مر فس رقم 

52222 مكناس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلكريم  عبد  فنشيب  فلسيد 
 ( رقم  مر فس  تجزئة  عنوفنه)ف) 
سيدي سعيد 52222 مكناس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 22).
8I)ج

KAMAR BENOUNA

MFH INVEST 2 ش م
إعالن متعد  فلقرفرفت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 0ج

20160، Casablanca MAROC
MFH INVEST 2 ش م «شركة  

فملساهلة»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 27) شارع 
فلزرقطوني  - 2122) فلدفرفلبيضاء 

فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.(26085

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 1ج مارس 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
معا نة  فال فر0  مجلس  محضر  قرر 
فستقالة فلسيد محلد فلصفرفوي من 

منصب رئيس مجلس فال فر0 
على  فلذي  نص   :( رقم  قرفر 
ما لي: معا نة فستقالة فلسيد محلد 
بنشقرون  فلسيد  اسين  فلصفرفوي 
منصب  من  سكيبج  ف فم  فلسيد  و 

فال فر0 
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
تعيين فلسيد حامد يعقوبي كرئيس 

مجلس فال فر0 
قرفر رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
فجتاركا فريون للشركة كل من فلسيد 
للبطاقة  حامل  فلصربي  فملصطفى 
فلوطنية رقم )BJ6829 فلسيد حامد 

فلوطنية  للبطاقة  حامل  يعقوبي 
فلد ن  نور  فلسيد  و   P58ج9ج رقم 
رقم  فلوطنية  للبطاقة  حامل  فارحي 

 Q91986
قرفر رقم 5: فلذي  نص على ما لي: 
 (5 في  فملؤرخ  فلعا ي  فلعام  ففلجلع 
بونيو 1)2) قرر فملصا قة على تعيين 
فلصربي  فملصطفى  فلسيد  من   كل 
نور  فلسيد  و  يعقوبي  حامد  فلسيد 

فلد ن فارحي كا فريون 
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 2: فلذي  نص على ما لي: 

2
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 96ج827.

9I)ج

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

SERVICES BIOLOGIQUES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال 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
SERVICES BIOLOGIQUES شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم )ج 
فلحي فلصناعي عين فلشقف فاس - 

2222ج فاس فملللكة فملغربية.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(9(19

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم   (2(1 29  جنرب  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  «1.222.222  رهم» 
 1.522.222» إلى  «522.222  رهم» 
مقاصة  إجرفء    : طريق  عن   رهم» 
مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و 

فملستحقة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم ))2)/19).

2Iجج

بن علي لألستشار0 ش م م

 GROUPE OPTIQUE SIDI
MIMOUNE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

بن علي لألستشار0 ش م م

أسفي  طريق  فملسار  تجزئة   95(

مرفكش ، 02222، مرفكش فملغرب

 GROUPE OPTIQUE SIDI

 MIMOUNE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع  

 وسف بن تاشفين رقم 15 مرفكش - 

02212 مرفكش فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.95107

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تلت   (2(1 0)  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

فلرزفق  عبد   (0( فلسيد  تفويت 

من  فجتلاعية  حصة  22ج  جشاش 

 (0( فلسيد  922 حصة لفائد0   أصل 

 (0 بتاريخ  جشاش  فللطيف  عبد 

 جنرب 1)2).

نوفمة جشاش   (0( تفويت فلسيد 

أصل  من  فجتلاعية  حصة   152

عبد   (0( فلسيد  حصة لفائد0    922

0)  جنرب  بتاريخ  جشاش  فللطيف 

.(2(1

تفويت فلسيد )0) سعيد0 جشاش 

أصل  من  فجتلاعية  حصة   152

عبد   (0( فلسيد  حصة لفائد0    922

0)  جنرب  بتاريخ  جشاش  فللطيف 

.(2(1

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

10  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج177ج1.

1Iجج

GHINA CAR

 GHINA CAR
غينا كار

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب جد د للشركة

GHINA CAR

 NO 53 AMIRA3 AV YAACOUB

 EL MANSOUR GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

GHINA CAR غينا كار  شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 51 

فالميب0 ج شارع يعقوب فملنصور جليز 

مرفكش - 02222 مرفكش فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.55669

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في 26 أكتوبر 1)2) تم تعيين 

فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

مشبال عبد فلفتاح كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب   15 بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 708)1.

I)جج

E&R CONSULTING

AM ASSET MANAGEMENT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

E&R CONSULTING

 RUE AHMED EL MAJJATI 1ج

 RES LES ALPES 1ER ETAGE

 N°8 MAARIF CASABLANCA2 ،

20300، CASABLANCA MAROC

 AM ASSET MANAGEMENT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 12 شارع 

فلحرية  فلطابق ج شقة رقم 5 - 

2522) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
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تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.060(97

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

فملؤرخ في 0) غشت 1)2) تم  تحويل  

من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 

«12 شارع فلحرية  فلطابق ج شقة رقم 

5 - 2522) فلدفر فلبيضاء فملغرب» إلى 

«) زنقة حنين غاسين  - 2522) فلدفر 

فلبيضاء  فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 27 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

شتنرب 1)2) تحت رقم 791950.

Iججج

FAD CONSULTING

جوهرة األلفة
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

FAD CONSULTING

  rue ROUISSI, Espace ,((

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،

20200، Casablanca MAROC

جوهر0 فأللفة شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )) زنقة 

فلروي�سي فضاء حسام فلطابق 

فلثالث فلرقم 5 بوسيجور طريق 

فلجد د0 فلحي فلحسني فلدفر فلبيضاء 

- 22)2)  فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

88525ج.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت   (2(1 أكتوبر   28 في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

فذفني  محلد    (0( تفويت فلسيد 

أصل  من  فجتلاعية  حصة   (22

1.222 حصة لفائد0  فلسيد )0)  فليا  

جضر0 بتاريخ 28 أكتوبر 1)2).

فذفني  محلد    (0( تفويت فلسيد 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   522
1.222 حصة لفائد0  فلسيد )0) أمين  

بو ريقة بتاريخ 28 أكتوبر 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828597.
0Iجج

COMPTA-FIS

TRUE WORK
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

COMPTA-FIS
 AV IDRISS II, IMM 3, 1ER

  ETAGE, APPT 2  VN MEKNES
50000، MEKNES MAROC

TRUE WORK شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم ج0 
رياض فلزيتون فلشطر س مكناس - 

52222 مكناس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

7ج8ج5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 16  ونيو 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 TRUE : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.WORK
-أعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فلبناء  وفلتشييد-أعلال  فلبناء 

فلفوالذي-تجار0.
ج0  رقم   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
 - رياض فلزيتون فلشطر س مكناس 

52222 مكناس فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد هشام فلحسناوي :  1.222 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلحسناوي  هشام  فلسيد 
رياض  تجزئة  ج0  رقم  عنوفنه)ف) 
مكناس   52222 مكناس  فلزيتون 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلحسناوي  هشام  فلسيد 
رياض  تجزئة  ج0  رقم  عنوفنه)ف) 
مكناس   52222 مكناس  فلزيتون 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1  وليوز  بتاريخ  فلتجارية بلكناس  

1)2) تحت رقم )01ج.
5Iجج

FISCPRO

 MOHAMMED KAFIL
INVEST (MK INVEST(

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FISCPRO
 PARC PLAZZA 1 IMM D2 2

 EME ETAGE N°4 Mohammedia
، 28830، Mohammedia Maroc
 MOHAMMED KAFIL INVEST

MK INVEST)) شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فقامة بارك 
بالزف علار0 0   ) فملحلد ة - 8822)  

فملحلد ة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(7(77
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(2 0)  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

 MOHAMMED KAFIL INVEST

.((MK INVEST

غرض فلشركة بإ جاز : فستغالل و 

تسييب مكان متعد  فلخدمات .

فقامة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 - فملحلد ة   (    0 بالزف علار0  بارك 

8822)  فملحلد ة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : محلد  كفيل  فلسيد  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  محلد  كفيل  فلسيد  

 (8822 فملنصورية  تالل  شاطئ   1(

بزنيقة فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  محلد  كفيل  فلسيد  

 (8822 فملنصورية  تالل  شاطئ   1(

بزنيقة فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة  بتاريخ 6)  نا ر 

1)2) تحت رقم ج06.

6Iجج

aice compta

BEST SERVICES JOB
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

BEST SERVICES JOB شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 

كلليلة إقامة لوفر رقم ج65 فلطابق 

فلرفبع فلشقة 11 فلدفرفلبيضاء - 

2222) فلدفرفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8501

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 BEST  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.SERVICES JOB

غرض فلشركة بإ جاز : فلتجار0.
زنقة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

ج65 فلطابق  كلليلة إقامة لوفر رقم 

 - فلدفرفلبيضاء   11 فلشقة  فلرفبع 

2222) فلدفرفلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد عبد فلعزيز كوكاو :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد عبد فلعزيز كوكاو عنوفنه)ف) 
حي موالي رشيد 1 بلوك زنقة 16 رقم 

9 52ج2) فلدفرفلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عبد فلعزيز كوكاو عنوفنه)ف) 
حي موالي رشيد 1 بلوك زنقة 16 رقم 

9 52ج2) فلدفرفلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 01ج828.

7Iجج

AMISFYS CONSULTING SARL AU

SMART SUCCESS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL
AU

فلطابق فلرفبع شقة رقم 12 ب مبنى  
رقم 2ج مكان فرحات حشا  شارع 
حسن ) فملد نة فلجد د0 ، 52222، 

مكناس فملغرب
SMART SUCCESS شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 21 

فلتقسيم فالحلد ة ) شارع محلد  
فلسا س مكناس. - 52222 مكناس 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

50967
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 21  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.SMART SUCCESS
مقاول   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

جدمات  فلكلبيوتر ..
 21 رقم   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
محلد   شارع   ( فالحلد ة  فلتقسيم 
مكناس   52222  - فلسا س مكناس. 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد0 نجا0 فوبطيل  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فلسيد0 نجا0 فوبطيل  
رياض   ( فلطابق   5 شقة  20ج  رقم 
 52222 فو   فلشطر  فالسلاعيلية 

مكناس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلسيد0 نجا0 فوبطيل  
رياض   ( فلطابق   5 شقة  20ج  رقم 
 52222 فو   فلشطر  فالسلاعيلية 

مكناس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
16  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلكناس  

1)2) تحت رقم 9ج50.
8Iجج

مكتب فملحاسبة

OUAKKI TRANSFERT CASH
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكتب فملحاسبة
شارع عبد فلخالق فلطريس رقم 1) 
فلطابق فلثالث ، 222)6، فلناظور 

فملغرب
 OUAKKI TRANSFERT CASH

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مركز بني 
شيكر  - )2ج)6 فلناظور فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9)0ج)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.OUAKKI TRANSFERT CASH

 : بإ جاز  فلشركة  غرض 

.TRANSFERT DE FONDS

: مركز بني  عنوفن فملقر فالجتلاعي 

شيكر  - )2ج)6 فلناظور فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد حلز0 فعكي :  1.222 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد حلز0 فعكي : 1222 بقيلة 

122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد حلز0 فعكي عنوفنه)ف)  وفر 
فلناظور  )2ج)6  شيكر   بني  عيا 0 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد حلز0 فعكي عنوفنه)ف)  وفر 
فلناظور  )2ج)6  شيكر   بني  عيا 0 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 25  نا ر 

))2) تحت رقم 8).

9Iجج

mohammed boumzebra

 ATLANTICA PETROLE
COMPANY

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 ATLANTICA PETROLE

COMPANY شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 

فلثاني فلرقم 178 حي فبتسام شارع 

عالل بن عبد هللا - 22)ج) فلفقيه 

بن صالح فملغرب.

تفويت حصص
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
9)0ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 21  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
فهمي  سعيد0   (0( فلسيد  تفويت 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   1(7
7)1 حصة لفائد0  فلسيد )0) محلد 

بومزبر0 بتاريخ 21  جنرب 1)2).
حنان بومزبر0   (0( تفويت فلسيد 
أصل  من  فجتلاعية  حصة  جج1 
جج1 حصة لفائد0  فلسيد )0) محلد 

بومزبر0 بتاريخ 21  جنرب 1)2).
فلدريسية   (0( فلسيد  تفويت 
من  فجتلاعية  حصة  جج1  بوزبر0 
فلسيد  لفائد0   حصة  جج1  أصل 
21  جنرب  محلد بومزبر0 بتاريخ   (0(

.(2(1
بومزبر0  كوثر   (0( فلسيد  تفويت 
أصل  من  فجتلاعية  حصة  جج1 
جج1 حصة لفائد0  فلسيد )0) محلد  

بومزبر0 بتاريخ 21  جنرب 1)2).
)0) فاطلة فلزهرفء  تفويت فلسيد 
من  فجتلاعية  حصة  جج1  بومزبر0 
فلسيد  لفائد0   حصة  جج1  أصل 
21  جنرب  محلد بومزبر0 بتاريخ   (0(

.(2(1
فكرفم بومزبر0   (0( تفويت فلسيد 
أصل  من  فجتلاعية  حصة  جج1 
جج1 حصة لفائد0  فلسيد )0) محلد 

بومزبر0 بتاريخ 21  جنرب 1)2).
فملصطفى   (0( فلسيد  تفويت 
من  فجتلاعية  حصة   5( بومزبر0 
 (0( فلسيد  حصة لفائد0    5( أصل 
21  جنرب  بتاريخ  بومزبر0  محلد 

.(2(1
فللطيف  عبد   (0( فلسيد  تفويت 
من  فجتلاعية  حصة   5( بومزبر0 
 (0( فلسيد  حصة لفائد0    5( أصل 
21  جنرب  بتاريخ  بومزبر0  محلد  

.(2(1
فلرحيم  عبد   (0( فلسيد  تفويت 
من  فجتلاعية  حصة   5( بومزبر0 
 (0( فلسيد  حصة لفائد0    5( أصل 
21  جنرب  بتاريخ  بومزبر0  محلد 

.(2(1

فملجيد  عبد   (0( فلسيد  تفويت 
من  فجتلاعية  حصة   5( بومزبر0 
 (0( فلسيد  حصة لفائد0    5( أصل 
21  جنرب  بتاريخ  بومزبر0  محلد 

.(2(1
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
بتاريخ  فالبتدفئية بالفقيه بن صالح  
)1  نا ر ))2) تحت رقم ))2)/12.

02Iج

ELJAMHARI CONSULTING

 BE THE » ِب دو ْبِريْدج »
BRIDGE

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

ELJAMHARI CONSULTING
 RESIDENCE ASMAA  DAR

 TOUZANI ، 2230، CASABLNCA
MAROC

 BE THE BRIDGE » ِب  و ْبِريْدج »
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 67، 
فلطابق فلثاني، شقة ج، زنقة عزيز 
بالل، فملعاريف، فلدفر فلبيضاء. 
- 72ج2) فلدفر فلبيضاء. فملللكة 

فملغربية.
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(5199
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   15
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
فإلقتضاء بلختصر تسليتها : « ِب  و 

.BE THE BRIDGE » ْبِريْدج
إستشار0   : غرض فلشركة بإ جاز 

و توجيه.

 ،67 : رقم  عنوفن فملقر فالجتلاعي 

زنقة عزيز  ج،  شقة  فلثاني،  فلطابق 

فلبيضاء.  فلدفر  فملعاريف،  بالل، 

فملللكة  فلبيضاء.  فلدفر  72ج2)   -

فملغربية..

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

1.222 حصة  فلسيد0 أتاتا ليلى :  

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

حي  عنوفنه)ف)  ليلى  أتاتا  فلسيد0 

 (2662  22-24 رقم   9 فلرحلة زنقة 

فلدفر فلبيضاء. فملللكة فملغربية..

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

حي  عنوفنه)ف)  ليلى  أتاتا  فلسيد0 

 (2662  22-24 رقم   9 فلرحلة زنقة 

فلدفر فلبيضاء. فملللكة فملغربية.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
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 جنرب 1)2) تحت رقم ج75ج82.

01Iج

بن علي لألستشار0 ش م م

AMJ TRAVEL
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

بن علي لألستشار0 ش م م

)95 تجزئة فملسار طريق أسفي 

مرفكش ، 02222، مرفكش فملغرب

AMJ TRAVEL  شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مكتب رقم 

6 فلطابق فلثالت رقم )7ج تجزئة 

فملسار مرفكش  - 02122 مرفكش 

فملغرب .

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.98155

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في 2ج نونرب 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
رقم  فلثالت  فلطابق   6 رقم  «مكتب 
)7ج تجزئة فملسار مرفكش  - 02122 
 0 رقم  « كان  إلى   » فملغرب  مرفكش 
فلقصبة  منصور  سيدي  سويقة 
مرفكش  - 02222 مرفكش  فملغرب «.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
2ج  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 88ج1ج1.
I)0ج

جرب0  فلشرق

 SOCIETE MIMOUN DE
COMMERCE ET SERVICES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة
جرب0  فلشرق

09 شارع فلبكاي لهبيل فقامة رياض 
فملد نة شقة رقم ج بركان 09 شارع 
فلبكاي لهبيل فقامة رياض فملد نة 
شقة رقم ج بركان، 699، بركان 

فملغرب
 SOCIETE MIMOUN DE

COMMERCE ET SERVICES شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مرفب  قع 
بزنقة فالندلس رقم 9 حي فلوفاق 
سيدي سليلان بركان - 22جج6 

بركان فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج728.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( 12  نا ر  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
 SOCIETE MIMOUN DE
مبلغ    COMMERCE ET SERVICES
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
بزنقة  مرفب  قع  فإلجتلاعي  مقرها 
سيدي  فلوفاق  حي   9 رقم  فالندلس 
سليلان بركان - 22جج6 بركان فملغرب 
فلشركة على  توفر  لعدم   : ل  نتيجة 

فالمكانيات فملالية الكلال فلنشاط.
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مرفب  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
 قع بزنقة فالندلس رقم 9 حي فلوفاق 
سيدي سليلان بركان - 22جج6 بركان 

فملغرب. 
و عين:

فلسيد)0) نور فال لان  بوجلعاوي 
9 حي  و عنوفنه)ف) زنقة فالندلس رقم 
فلوفاق سيدي سليلان بركان 22جج6 

بركان 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 
18  نا ر  بتاريخ  بربكان   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم ))2)/52.
Iج0ج

FIDELIO COMPTA

VÉRÉNO CAFÉ
إعالن متعد  فلقرفرفت

FIDELIO COMPTA
حي فلبطحاء، فملركز فلتجاري نا  ة، 
فلعلار0 )، فلطابق فألول، فلشقة 1 ، 

92ج2)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
VÉRÉNO CAFÉ «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: مد نة 
فلرحلة II، تجزئة رقم 15، علار0 
0، فلطابق فألر�سي، محل رقم )) - 

2662) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.5(07(1

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في ج2  نا ر ))2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
على  فلذي  نص   :1 رقم  قرفر 
ملنور،  فلحسن  فلسيد  تعيين  ما لي: 
تجزئة  فلبيضاء،  بالدفر  فلساكن  
12، شارع  رقم  فملنار، مجلوعة فوه، 
لبطاقة  وفلحامل  أنفا،  طان،  طان 
 B6801ج( رقم  فلوطنية  فلتعريف 
سنتين  ملد0  للشركة  وحيد  كلسيب 
لتعويض فلسيد0 نعيلة ملنور فملسيب0 

فملستقيلة.

على  فلذي  نص   :( رقم  قرفر 
ما لي:  فملصا قة وفلتبني على فلقانون 

فألسا�سي فملعدل للشركة.        

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

فلذي  تعيين مسيب:   : 6ج  بند رقم 

15 من   نص على ما لي: وفقا لللا 0 

فلسيد  تعيين  تم  فألسا�سي،  فلقانون 

ملد0  للشركة  كلسيب  ملنور  فلحسن 

وفلساكن  فلجنسية،  مغربي  سنتين، 

فملنار،  تجزئة  بالدفرفلبيضاء، 

طان  شارع   ،12 رقم  فوه،  مجلوعة 

طان، أنفا.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828650.

00Iج

4ALL CONSULTING

إينفر لي
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

4ALL CONSULTING

 LOT RES JASMA IMM G

 BUREAU 3 BENI YAKHLEF

 MOHAMMEDIA، 28815،

MOHAMMEDIA MAROC

إ نفر لي شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ج1 شارع 

محلد V فلطابق ج يسار ثجزئة فليسر 

برشيد - 6122) برشيد فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج1072.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم   (2(1 أكتوبر  ج)  في  فملؤرخ 

قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«722.222  رهم» أي من «122.222 

عن  «822.222  رهم»  إلى   رهم» 

أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

21  جنرب  بتاريخ  فالبتدفئية بربشيد  

1)2) تحت رقم 1057.

05Iج

FLASH ECONOMIE

VM SECURITE
فنفصال أوإ ماج 

 VM SECURITE

 شركة مساهلة، رأسلالها 

12.222.222.-  رهـم

فملقر فلرئيس: فلطريق فلثالثية رقم 

1215، سيدي مومن – 2022) 

فلدفرفلبيضـاء

فلسجل فلتجاري عد  ج)65.1 – 

فلتعريف فلضريبي عد  8ج212217

فلتعريف فملوحد لللقاولة: 

ج122227ج2222805

إعالن عن حل شركة «ف.م. 

للسالمة» 

عن طريق فلضم وفلدمج من طرف 

شركة «فنتيك»

فلعام  فلجلع  محضر  بلوجب 

15  جنرب  في  فملؤرخ  فإلستثنائي 

باملصا قة  فملساهلون  قام   ،(2(1

طريق  مج  عن  فلضم  فتفاق  على 

«فنتيك  شركة  طرف  من  شركتهم 

مساهلة،  شركة   ،«VENTEC  -

172.222.222  رهم،  رأسلالها 

بطريق  فلرئيس  مقرها  وفلكائن 

 (2(52  – فلسبع  عين   – فلرباط 

فلسجل  في  فملقيد0  فلدفرفلبيضاء، 

عد   تحت  للدفرفلبيضاء  فلتجاري 

ج55ج1، بالدفرفلبيضاء في )) أكتوبر 

فلجلع  قرر  عليه،  وبناء   .(2(1
فلعام حل فلشركة حال مسبقا  ون 

فنتيك  شركة  تحلل  مع  تصفيتها، 

مع  بالكامل  فلشركة  جصوم  لكافة 

تبا ل فألسهم بلعدل سهم )1) وفحد 

أربعة   (0( مقابل  فنتيك  شركة  في 

للسالمة»  «ف.م.  شركة  من  أسهم 

مع فعتبار تلك فألسهم ملاثلة لألسهم 

فلقد لة.

فلعام  فلجلع  لقيام  وفعتبارف 
بتاريخ  «فنتيك»  لشركة  فإلستثنائي 
على  باملصا قة   (2(1 15  جنرب 
بعللية  فملتعلق  فملذكور  فإلتفاق 
عليه فلزيا 0 في رأسلال  فلضم وبناء 
فلشركة، فقد أصبحت عللية فلضم 
وحل شركة «ف.م.للسالمة» نهائية في 

هذف فلتاريخ.
تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكلة 
 17 بتاريخ  بالدفرفلبيضاء  فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت عد  ج82859
لإلعالن

فلرئيس فملد ر فلعام

06Iج

4ALL CONSULTING

إينفر لي
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

4ALL CONSULTING
 LOT RES JASMA IMM G

 BUREAU 3 BENI YAKHLEF
 MOHAMMEDIA، 28815،
MOHAMMEDIA MAROC
إ نفر لي  شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ج1 شارع 
محلد V فلطابق ج يسار ثجزئة فليسر 

برشيد - 6122) برشيد فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج1072.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في ج) أكتوبر 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
يسار  ج  فلطابق   V شارع محلد  «ج1 
ثجزئة فليسر برشيد - 6122) برشيد 
« وفر ولد بريك جلاعة  إلى  فملغرب» 
برشيد    (6122  - برشيد  لحساسنة 

فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
21  جنرب  بتاريخ  فالبتدفئية بربشيد  

1)2) تحت رقم 1057.

07Iج
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مستامنة شامة

NATIVE IMMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع فملسيب0 رقم )10 فلطابق فالول 

فلناظور شارع فملسيب0 رقم )10 

فلطابق فالول فلناظور، 222)6، 

فلناظور فملغرب

NATIVE IMMO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فملطار  

شارع بورغو فلناظور - 222)6 

فلناظور فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج9جج)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   (9

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.NATIVE IMMO

فالنعاش   : غرض فلشركة بإ جاز 
فلعقاري

تجزئة و بيع فلقطع فالرضية

فشغال مختلفة.

عنوفن فملقر فالجتلاعي : حي فملطار  

 6(222  - فلناظور  بورغو  شارع 

فلناظور فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

2جج    : فلسيد فملاحي عبد فلغاني 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

02ج    : حليد  فلشهبوني  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد فشان عبد فلحفيظ :  2جج 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد فملاحي عبد فلغاني : 222جج 
بقيلة 122  رهم.

0222ج   : فلسيد فلشهبوني حليد 
بقيلة 122  رهم.

 : فلحفيظ  عبد  فشان  فلسيد 
222جج بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلحفيظ  عبد  فشان  فلسيد 
فلنحال  تجزئة  فملطار  حي  عنوفنه)ف) 

فلناظور 222)6 فلناظور فملغرب.
فلغاني  عبد  فملاحي  فلسيد 
بوعرورو  فلفطوفكي  حي  عنوفنه)ف) 

فلناظور 222)6 فلناظور فملغرب.
فلسيد فلشهبوني حليد عنوفنه)ف) 
فلناظور  بوعرورو  فلفطوفكي  حي 

222)6 فلناظور فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلحفيظ  عبد  فشان  فلسيد 
فلنحال  تجزئة  فملطار  حي  عنوفنه)ف) 

فلناظور 222)6 فلناظور فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 20  نا ر 

))2) تحت رقم 18.

08Iج

مجلوعة بونجول فلدولية آتلانية

SAMI LINE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

مجلوعة بونجول فلدولية آتلانية
فملركب فلتجاري برج فلياقوت 

شارع اللة  اقوت فقامة س طابق  
فلدفربيضاء ، 2222)، فلدفرفلبيضاء 

فملغرب
SAMI LINE شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )0 فلطابق 
فلرفبع علار0 تفوين و محج فالقاو0 

 AGADIR 82292 - منطقة صناعية
.MAROC

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج2ججج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(( ج1  نا ر  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
عتيق  سامي   (0( فلسيد  تفويت 
752 حصة فجتلاعية من أصل 752 
فاطلة   (0( فلسيد  لفائد0   حصة 
ج1  نا ر  بتاريخ  مرصاوي  فلزهرفء 

.(2((
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
ج1  نا ر  بتاريخ  باكا  ر   فلتجارية 

))2) تحت رقم 82069.
09Iج

فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة فلعيون فلساقية 

فلحلرفء

ALTA GAMA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فملركز فلجهوي لالستثلار لجهة 
فلعيون فلساقية فلحلرفء

صندوق فلرب د 66)) ، 72222، 
فلعيون فملغرب

ALTA GAMA شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي علار0 
فلسالك رقم 165 زنقة فلرفشيد ة 

حي فلحجري فلعيون - 72222 
فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
9921ج

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 ج1  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ALTA  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.GAMA
فلغرض   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
بالنسبة لنفسها  من فلشركة ، سوفء 
أو لألطرفف فلثالثة في فملغرب وفلخارج:
 ، )فلطباعة  وفلنشر:  فإلعالن   -
فلخارجية  فلالفتات   ، فألفالم  إنتاج 

توزيع   ، فلصحفية  فلعالقات   ،

تأجيب   ، فألجرى  وفلوثائق  فلنشرفت 

؛  فالتصاالت  ؛   (ETC وسائل فإلعالم 

تنظيم  ؛  فلحدث  ؛  فلنشر  ؛  فإلعالن 

تشغيل   - فألحدفث وتنظيم فألحدفث 

وتسويق وتركيب جدمات فالتصاالت 

فلسلكية وفلالسلكية وفإلنتبنت.

تقد م جدمات متنوعة

تجار0. .

علار0   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فلرفشيد ة  زنقة   165 رقم  فلسالك 

حي فلحجري فلعيون - 72222 فلعيون 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

222.222.)  رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد0 أسلاء فلسالمي :  12.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد0 زيناهة لخريف :  12.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 أسلاء فلسالمي عنوفنه)ف) 

حي موالي رشيد فلشطر ) زنقة عدن 

فلعيون   72222 فلعيون   (0 رقم 

فملغرب.

فلسيد0 زيناهة لخريف عنوفنه)ف) 

حي  لخريف  فيال  غشت   (2 شارع 

72222 فلعيون  موالي رشيد فلعيون 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 أسلاء فلسالمي عنوفنه)ف) 

حي موالي رشيد فلشطر ) زنقة عدن 

فلعيون   72222 فلعيون   (0 رقم 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

26  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/02.

52Iج
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فئتلانية فلشلال لللحاسبة ش.م.م

ARTISANORD ارتيزانورد
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

فئتلانية فلشلال لللحاسبة ش.م.م
فلسوفني ج زنقة 9)1 ج رقم 17 ، 

92122، طنجة فملغرب
ARTISANORD فرتيزفنور  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

بند بان زنقة 2) رقم 25 طنجة - 
92222  طنجة فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.158(9
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت   (2(1 2)  وليوز  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
تفويت فلسيد )0) عباس فلغشاوي 
092 حصة فجتلاعية من أصل 092 
فلهاشمي   (0( فلسيد  لفائد0   حصة 

فنعينيعة بتاريخ 2)  وليوز 1)2).
مصطفى   (0( فلسيد  تفويت 
12) حصة فجتلاعية من  فلغشاوي 
 (0( فلسيد  12) حصة لفائد0   أصل 
2)  وليوز  فلهاشمي فنعينيعة بتاريخ 

.(2(1
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
ج2  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09559).
51Iج

فئتلانية فلشلال لللحاسبة ش.م.م

ARTISANORD أرتيزانود
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

فئتلانية فلشلال لللحاسبة ش.م.م
فلسوفني ج زنقة 9)1 ج رقم 17 ، 

92122، طنجة فملغرب
أرتيزفنو  ARTISANORD  شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فملجد 
فلقطعة ج12 طنجة - 92222 طنجة 

فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.158(9

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في 2)  وليوز 1)2) تم  تحويل  

من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 

 - طنجة  ج12  فلقطعة  فملجد  «حي 

«حي  إلى  فملغرب»  طنجة   92222
 - طنجة   25 رقم   (2 زنقة  بند بان 

92222 طنجة  فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج2  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09559).

I)5ج

مكتب فملحاسبة

AL YOUCOS SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

مكتب فملحاسبة

ج1 شارع يعقوب فملنصور رقم 

ج10/1 تطوفن ، 222ج9، تطوفن 

فملغرب

AL YOUCOS SARL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1).شارع 

فملقاومة فلطابق فلثاني رقم 25 - 

222ج9 تطوفن فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(9(99

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تقرر حل  9)  جنرب  فملؤرخ في 

 AL شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

رأسلالها  مبلغ    YOUCOS SARL

مقرها  وعنوفن  92.222  رهم 

1).شارع فملقاومة فلطابق  فإلجتلاعي 

تطوفن  222ج9   -  25 رقم  فلثاني 

نشاط  فنتهاء   : ل  نتيجة  فملغرب 

فلشركة.

و حد  مقر فلتصفية ب 1).شارع 

 -   25 رقم  فلثاني  فلطابق  فملقاومة 

222ج9 تطوفن فملغرب. 

و عين:
و  مومن  فلسيد)0)  وسف  
بركة  محلد  فلحاج  شارع  عنوفنه)ف) 
فقامة فملنزه فلطابق 0 رقم 15 222ج9 

تطوفن فملغرب كلصفي )0) للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية : 
1).شارع فملقاومة فلطابق فلثاني رقم 

25//تطوفن
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
26  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بتطوفن  

))2) تحت رقم 75.

Iج5ج

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

سينياتيغ أليمينيوم
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 00
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
سينياتيغ أليلينيوم شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي سيدي 
مومن فلجد د، مجلوعة) زنقة 

ج رقم 1 فلطابق 1 فلدفرفلبيضاء - 
2022) فلدفرفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8825
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

سينياتيغ أليلينيوم.

أعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

نجار0 أليلنيوم.

سيدي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
زنقة  مجلوعة)  فلجد د،  مومن 
 - فلدفرفلبيضاء   1 فلطابق   1 رقم  ج 

2022) فلدفرفلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : ح�سي  ف ريس  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)   ح�سي  ف ريس  فلسيد 

فلسبع  عين  فمللوك  حب  ملر 

فلدفرفلبيضاء   (2(52 فلدفرفلبيضاء 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)   ح�سي  ف ريس  فلسيد 

فلسبع  عين  فمللوك  حب  ملر 

فلدفرفلبيضاء   (2(52 فلدفرفلبيضاء 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828681.

50Iج

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

CENTE IMANE LAMRABTI
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

   CENTE IMANE LAMRABTI

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 

1)11 تجزئة موالي علي فلشريف 

فلرشيد ة  - 222)5 فلرشيد ة  

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

15505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 CENTE : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.  IMANE LAMRABTI

فلعالج   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلطبيعي .
عنوفن فملقر فالجتلاعي : رقم 1)11 

تجزئة موالي علي فلشريف فلرشيد ة  

- 222)5 فلرشيد ة  فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 ف لان فملرفبطي  عنوفنه)ف) 
رقم 1)11 تجزئة موالي علي فلشريف 

فلرشيد ة    5(222 فلرشيد ة  

فلرشيد ة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 ف لان فملرفبطي  عنوفنه)ف) 
رقم 1)11 تجزئة موالي علي فلشريف 

فلرشيد ة   5(222 فلرشيد ة  

فلرشيد ة

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة  بتاريخ 26  نا ر 

))2) تحت رقم -.

55Iج

CADES SARL

 ATLANTIC FACILITY
SARLAU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CADES SARL

 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ATLANTIC FACILITY SARLAU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 06 شارع 

فلزرقطوني طابق ) رقم 6  فلدفر 

فلبيضاء 2202) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(7595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 29  جنرب 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ATLANTIC FACILITY SARLAU
مقاول   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
مقاول   ، فلكهربائية  فلتبكيبات 

فلتبكيبات فلصحية للتدفئة فلحرفرية 

، فلعزل فلحرفري أو فملدجن فلصناعي.

06 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
فلدفر    6 رقم   ( طابق  فلزرقطوني 

فلبيضاء  فلدفر   (2202 فلبيضاء 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد وففي عبد فلحكيم :  1.222 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد وففي عبد فلحكيم عنوفنه)ف) 
 08 28 علار0  )2 م س  فقامة فالزهر 
شقة )2 فلحي فلحسني  2022) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد وففي عبد فلحكيم عنوفنه)ف) 
 08 28 علار0  )2 م س  فقامة فالزهر 
شقة )2 فلحي فلحسني  2022) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
1ج  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم -.
56Iج

SABAH INFO YOUSSOUFIA

MONTE CARLO SHOP
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
فلرقم 1 فلعلار0 91 فلحي فلحسني 
منطقة فألنشطة فالقتصا  ة ، 

22ج06، فليوسفية فملغرب
MONTE CARLO SHOP شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 6ج 
مكرر شارع محلد فلخامس فلحي 

فملحلدي - 22ج06 فليوسفية فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5ج)ج
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.MONTE CARLO SHOP

غرض فلشركة بإ جاز : مقهى

مطعم.

6ج  رقم   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 

فلحي  فلخامس  محلد  شارع  مكرر 

فملحلدي - 22ج06 فليوسفية فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بوزيان  أ وب  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد أ وب بوزيان عنوفنه)ف) حي 

22ج06   (0 فلتقدم زنقة فملتنبي رقم 

فليوسفية فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد أ وب بوزيان عنوفنه)ف) حي 

22ج06   (0 فلتقدم زنقة فملتنبي رقم 

فليوسفية فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ  باليوسفية   فالبتدفئية 

 نا ر ))2) تحت رقم 27.

57Iج

فئتلانية بوعرفة

STE CASH 1519 
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب جد د للشركة

فئتلانية بوعرفة

رقم09 زنقة فلدفر فلبيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 22)61، بوعرفة فملغرب

 STE CASH 1519  شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 02 زنقة 

تاز0 02 زنقة تاز0 22)61 بوعرفة 

فملغرب.
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تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.119

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم تعيين   (2(( 20  نا ر  فملؤرخ في 

مسيب جد د للشركة فلسيد)0) زروفل  

فاطلة فلزهرفء كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  نا ر  بتاريخ  بفجيج   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم ))2)/)2.

58Iج

فئتلانية بوعرفة

 STE BEKKI NOU-EDDINE
TRAVAUX

إعالن متعد  فلقرفرفت

فئتلانية بوعرفة
رقم09 زنقة فلدفر فلبيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 22)61، بوعرفة فملغرب

 STE BEKKI NOU-EDDINE

TRAVAUX «شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 6ج شارع 

موالي هشام - 22)61 بوعرفة 

فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.891

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في )1  نا ر ))2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

على  فلذي  نص   :21 رقم  قرفر 

1.522.222  رهم  ف دفع مبلغ  ما لي: 

فالجتلاعي  فلرفسلال  من  فملتبقي 

فملو ع  غيب  و  فملحرر  فلغيب  للشركة 

وقت  للشركة  فلبنكي  فلحساب  في 

تاسيسها

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

على  فلذي  نص   :26 رقم  بند 

للشركة  فالجتلاعي  فلرفسلال  ما لي: 

222.222.)  رهم محرر كليا و  هو 

مو ع بالحساب فلبنكي للشركة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  بفجيج   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم ))2)/21.

59Iج

FIDUSMAN

PUR OXYGENE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUSMAN
 RUE DAMAS 1 ERE ETAGE.67
 BERRECHID 67.RUE DAMAS
 1 ERE ETAGE BERRECHID،
26100، BERRECHID MAROC
PUR OXYGENE  شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 67 شارع 
 ماس فلطابق فالول برشيد 6122) 

برشيد فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

16172
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 PUR  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. OXYGENE
فالستيبف    : غرض فلشركة بإ جاز 

وفلتصد ر )تاجر أو وسيط).
67 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
 (6122  ماس فلطابق فالول برشيد 

برشيد فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد سعيد حلدفني 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 1222  : حلدفني  سعيد  فلسيد 
بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد سعيد حلدفني عنوفنه)ف) 
فلعالية   (58 رقم  فلدرو0  وف   شارع 
فلدفر   (6222 فلبيضاء  )فاللفة 

فلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد سعيد حلدفني عنوفنه)ف) 
فلعالية   (58 رقم  فلدرو0  وف   شارع 
فلدفر   (6222 فلبيضاء  )فاللفة 

فلبيضاء فلدفر فلبيضاء
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بربشيد   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 01.

62Iج

ste controle balance sarl

 MEHDI ALAOUI PIECES
AUTOS

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تغييب تسلية فلشركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
 MEHDI ALAOUI PIECES AUTOS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فالجتلاعي رقم 8 
فلنعيم 5 - 52222 مكناس فملغرب.

تغييب تسلية فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

85ج)5
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم تغييب   (2(1 نونرب   16 فملؤرخ في 
 MEHDI» من  فلشركة  تسلية 
إلى   «ALAOUI PIECES AUTOS

. «MAPAT PIECES AUTOS»

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 158.

61Iج

 ETUDE APPLICATION COMPTABLE ET

FISCALE

STE NBMA SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 ETUDE APPLICATION

COMPTABLE ET FISCALE

AV FAR N 4 ، 30000، FES maroc

STE NBMA SARL AU شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 

فلنبجس فلطريق فلوطنية رقم 

6 شقة رقم 52 وف  فمليل تاز0. - 

5222ج تاز0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(2 فربف ر   (7

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.NBMA SARL AU

غرض فلشركة بإ جاز : - فألشغال 

فملختلفة وفلبناء.

- فألشغال فلغابوية.

- فلتنظيف..

تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فلنبجس فلطريق فلوطنية رقم 6 شقة 
رقم 52 وف  فمليل تاز0. - 5222ج تاز0 

فملغرب.
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أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بر  ج  نجيم  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد نجيم بر  ج عنوفنه)ف)  وفر 

بوشفاعة بوشفاعة تاز0 5222ج تاز0 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد نجيم بر  ج عنوفنه)ف)  وفر 

بوشفاعة بوشفاعة تاز0 5222ج تاز0 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

شتنرب   29 بتاريخ  بتاز0   فالبتدفئية 

2)2) تحت رقم 021.

I)6ج

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE RENOU SAHARA SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

222)7، فلسلار0 فملغرب

 STE RENOU SAHARA SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

فلفتح زنقة جبل فلعيا�سي فلرقم 67 

فلسلار0 - 222)7 فلسلار0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   21

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.RENOU SAHARA SARL

فشغال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبناء وأشغال عامة.

عنوفن فملقر فالجتلاعي : حي فلفتح 
زنقة جبل فلعيا�سي فلرقم 67 فلسلار0 

- 222)7 فلسلار0 فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد فلشرقي بدر :  1.222 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد فلشرقي بدر عنوفنه)ف) زنقة 

فلسلار0   121 فلرقم  فلعيا�سي  جبل 

222)7 فلسلار0 فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلشرقي بدر عنوفنه)ف) زنقة 

فلسلار0   121 فلرقم  فلعيا�سي  جبل 

222)7 فلسلار0 فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17 نونرب  فالبتدفئية بالسلار0  بتاريخ 

1)2) تحت رقم -.

Iج6ج

فئتلانية فلشلال لللحاسبة ش.م.م

 أرتيزفنو 

ARTISANORD 
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب جد د للشركة

فئتلانية فلشلال لللحاسبة ش.م.م

فلسوفني ج زنقة 9)1 ج رقم 17 ، 

92122، طنجة فملغرب

 أرتيزفنو  ARTISANORD  شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

بند بان زنقة 2) رقم 25 طنجة - 

92222 طنجة فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.158(9
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
1)2) تم تعيين  2)  وليوز  فملؤرخ في 
فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

فنعينيعة فلهاشمي كلسيب وحيد
تبعا إلقالة مسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج2  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09559).
60Iج

CADES SARL

HELPIX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
HELPIX شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 06 شارع 
فلزرقطوني طابق 1 رقم ج 06 شارع 
فلزرقطوني طابق 1 رقم ج 2202) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.077261

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( 16  نا ر  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
 12.222 رأسلالها  مبلغ    HELPIX
 06 فإلجتلاعي   رهم وعنوفن مقرها 
ج  رقم   1 طابق  فلزرقطوني  شارع 
ج  رقم   1 06 شارع فلزرقطوني طابق 
فملغرب نتيجة  فلدفرفلبيضاء   (2202

ل : حل مسبق للشركة.
و حد  مقر فلتصفية ب 06 شارع 
 (2210  - ج  1 رقم  فلزرقطوني طابق 

فلدفرلبيضاء فملغرب. 
و عين:

فلسيد)0) كلال  لهاللي و عنوفنه)ف) 
ر  ج  ط  ف  زينب  ع  فلد ن  تقي  زنقة 
فملغرب  فلدفرفلبيضاء   (2(22  1

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 ))2) تحت رقم 827811.

65Iج

FA ADVISING EXPERTS SARL

STE SAPLY MAN

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

FA ADVISING EXPERTS SARL

مكتب رقم 15، فملجلع فملنهي ،تجزئة 

) شارع عالل فلفا�سي، إقامة حرف 

ب، مرفكش ، 02222، مرفكش 

فملغرب

STE SAPLY MAN  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي طريق 

أسفي فلفضل علار0 أـ1 شقة ج12 

،مرفكش  - 02222 مرفكش فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.12(897

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تلت   (2(1 شتنرب  ج1  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

بومهدي  منيب    (0( تفويت فلسيد 

62ج حصة فجتلاعية من أصل 62ج 

حصة لفائد0  فلسيد )0) محلد  فمغي 

بتاريخ ج1 شتنرب 1)2).

فلعالي   عبد   (0( فلسيد  تفويت 

حصة فجتلاعية من  2)ج  فلناموس 

 (0( فلسيد  2)ج حصة لفائد0   أصل 

محلد  فمغي بتاريخ ج1 شتنرب 1)2).

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

نونرب  ج2  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 9127)1.

66Iج
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

LOUIZI OPTIC
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

فلرقم 1 فلعلار0 91 فلحي فلحسني 

منطقة فألنشطة فالقتصا  ة ، 

22ج06، فليوسفية فملغرب

LOUIZI OPTIC شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي محل 

بالعلار0 رقم 00 منطقة فالنشطة 

فالقتصا  ة - 22ج06 فليوسفية 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

جج)ج

 (0 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 شتنرب 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.LOUIZI OPTIC

فجصائي   : غرض فلشركة بإ جاز 

بصريات.

محل   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فالنشطة  منطقة   00 رقم  بالعلار0 

فليوسفية  22ج06   - فالقتصا  ة 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد عز فلد ن فللويزي :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فللويزي  فلد ن  عز  فلسيد 

حي فلسالم زنقة فلخرطوم  عنوفنه)ف) 

رقم 8ج 22ج06 فليوسفية فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فللويزي  فلد ن  عز  فلسيد 

حي فلسالم زنقة فلخرطوم  عنوفنه)ف) 

رقم 8ج 22ج06 فليوسفية فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ  باليوسفية   فالبتدفئية 

 نا ر ))2) تحت رقم 28.

67Iج

Sayarh & Menjra Law Firm

 ALSHAYA MOROCCO 

شركة املساهمة املبسطة
شركة فملساهلة

جفض رأسلال فلشركة

Sayarh & Menjra Law Firm

)5، شارع زرقطوني طابق 5 ، 

2222)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

 ALSHAYA MOROCCO شركة 

فملساهلة فملبسطة شركة فملساهلة

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )9 شارع 

أنفا،  - 2222) فلدفرفلبيضاء 

فملغرب.

جفض رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

6697ج1.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم   (2(1 ))  جنرب  في  فملؤرخ 

بلبلغ  فلشركة  رأسلال  جفض 

أي  «76.958.522  رهم»  قدره 

إلى  «201.722.)10  رهم»  من 

 : طريق  عن  «22).ج65.28  رهم» 

تخفيض عد   فألسهم.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 78)828.

68Iج

KAMAR BENOUNA

 FERTIKAS
ش م م 

 فت مساهم وحيد
إعالن متعد  فلقرفرفت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 0ج

20160، Casablanca MAROC
FERTIKAS ش م م  فت مساهم 
وحيد «شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: شارع 

فلدكتور محلد فلسجللا�سي 
ملتقى زنقة عين فوملاس   - 2162) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.188771

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
تم فتخاذ   (2(1 نونرب   1( فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 
على  فلذي  نص   :1 رقم  قرفر 
قرر  فلوحيد  فملساهم  بقرفر  ما لي: 
من  للشركة  فالجتلاعي  فملقر  تحويل 
فلسجللا�سي  محلد  فلدكتور  شارع 
سانت  زنقة  فلى  فوملاس  عين  ملتقى 
بوف محل رقم 7 فلطابق فلسفلي حي 

ريفييبف فلدفرفلبيضاء
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

تغييب فلبند فلرفبع من فلقوفنين 
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم ج: فلذي  نص على ما لي:

تحويل فملقر فالجتلاعي
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم ج9ج827.
69Iج

MED ACCOUNTING  sarl

MSAB SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MED ACCOUNTING  sarl
 Rue El Harir, Résidence Jamila

 n°18 ، 90010، TANGER
MAROC

MSAB SARL AU شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 7 شارع 
فلحرير إقامة جليلة فلطابق 7 رقم 

18 - 92222 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

110665
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 مارس  ج2 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 MSAB : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SARL AU
بيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلتجهيزفت فلصناعية.
شارع   7  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
رقم   7 فلطابق  إقامة جليلة  فلحرير 

18 - 92222 طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد محلد سهيم فوال  بوشتة 
122  رهم  بقيلة  حصة   1.222   :

للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد محلد سهيم فوال  بوشتة 
 121(LX   0عنوفنه)ف) زوت ستييغ ج

فمستب فم  هولندف.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد محلد سهيم فوال  بوشتة 
 121(LX   0عنوفنه)ف) زوت ستييغ ج

فمستب فم  هولندف.
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
مارس   (5 بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم ج0277).
72Iج

FA ADVISING EXPERTS SARL

STE SAPLY MAN
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم 15، فملجلع فملنهي ،تجزئة 
) شارع عالل فلفا�سي، إقامة حرف 

ب، مرفكش ، 02222، مرفكش 
فملغرب

STE SAPLY MAN  شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي طريق 
أسفي فلفضل علار0 أـ1 شقة ج12 
،مرفكش  - 02222 مرفكش  فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.12(897
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تم تعيين  ج1 شتنرب  فملؤرخ في 
فمغي  مسيب جد د للشركة فلسيد)0) 
إلقالة  تبعا  وحيد  كلسيب  محلد  

مسيب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب  ج2  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 9127)1.
71Iج

«FIDUSSINE ‘SARL

PLOMEK
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

«FIDUSSINE ‹SARL
شارع وقعة فلزالقة فقامة طارق 

فلشقة رقم 5 فلطابق فلثالث فملد نة 
فلجد د0 مكناس ، 52222، مكناس 

فملغرب
PLOMEK شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مجلوعة 
ج1 متجر رقم ) مكرر جوهر0 

فلبساتين - 2)522 مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

55165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.PLOMEK

غرض فلشركة بإ جاز : مقاولة في 

تجار0   - فلسباكة و فملرففق فلصحية 

عامة

عنوفن فملقر فالجتلاعي : مجلوعة 

جوهر0  مكرر   ( رقم  متجر  ج1 

فلبساتين - 2)522 مكناس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : حليد  فلسبكي  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  حليد  فلسبكي  فلسيد 

رقم 1292 مرجان ) 52252 مكناس 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  حليد  فلسبكي  فلسيد 

رقم 1292 مرجان ) 52252 مكناس 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

18  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 28).

I)7ج

IBN TOUFAIL PROMO

IBN TOUFAIL PROMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

إنشاء فرع تابع للشركة

IBN TOUFAIL PROMO

 RUE URUGUAY TANGER، 7

92222، طنجة فملغرب

IBN TOUFAIL PROMO شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 7 شارع 

فروغوفي  طنجة 92222 طنجة 

فملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج211).

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

فملؤرخ في 15 نونرب 1)2) تقرر إنشاء 

فلتسلية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

فلكائن  و   IBN TOUFAIL PROMO

وجد0  شارع   1 فلطابق  بالعنوفن 
 11222  - يعقوب فملنصور   1(5 رقم 

طرف  من  فملسيب  و  فملغرب  فلرباط 

فلسيد)0) بولعيش فلتيجاني محلد.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

9)  جنرب  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 72ج09).

Iج7ج

مكتب فملحاسبة فليطفتي أوال  سالم محلد

HM LOGISTIQUE
إعالن متعد  فلقرفرفت

مكتب فملحاسبة فليطفتي أوال  سالم 

محلد

07 شارع فملكسيك فلطابق فألول رقم 

7 طنجة ، 92222، طنجة فملغرب

HM LOGISTIQUE «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: تجزئة 

فألسر0 فلقطعة رقم )1 فلعزيب حاج 

قدور فلطابق فألول - 92222 طنجة 

فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.116067

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

1)2) تم فتخاذ  7)  جنرب  فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

تعيين مسيب جد د للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

على  فلذي  نص  ج1:  رقم  بند 

جعفر  كونو  فلسيد  تعيين  ما لي: 

كلسيب جد د ملد0 غيب محد 0

على  فلذي  نص   :16 رقم  بند 

ما لي:  تم توقيع جليع فلوثائق من 

طرف فلسيد كونو منيب و فلسيد كونو 

جعفر كل على حد0

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09965).

70Iج

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 LASAMIR BUILDING
GROUP

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

فلرقم 1 فلعلار0 91 فلحي فلحسني 

منطقة فألنشطة فالقتصا  ة ، 

22ج06، فليوسفية فملغرب

 LASAMIR BUILDING GROUP

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 51) 

فلطابق فلسفلي حي فجنديس - 

22ج06 فليوسفية فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1ج)ج

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
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ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.LASAMIR BUILDING GROUP
أعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبناء جليع فلحرف
بيع وتأجيب فلعقارفت

بيع وتأجيب معدفت فلبناء.
رقم   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 - فلطابق فلسفلي حي فجنديس   (51

22ج06 فليوسفية فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد عيا  أبوطرقان 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد عيا  أبوطرقان عنوفنه)ف) 
أبوفب مرفكش منطقة 11 علار0 102 

شقة 28 02222 مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عيا  أبوطرقان عنوفنه)ف) 
أبوفب مرفكش منطقة 11 علار0 102 

شقة 28 02222 مرفكش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ  باليوسفية   فالبتدفئية 

 نا ر ))2) تحت رقم 26.
75Iج

PERFECT ADVICE

WALID DISTRIBUTION
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

PERFECT ADVICE
فلدفر فلبيضاء ، 2222)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
WALID DISTRIBUTION شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 06 شارع 

زرقطوني فلطابق ج فلشقة 6 - 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.082671

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تلت   (2(1 شتنرب   15 في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

هشام عدوفن   (0( تفويت فلسيد 

حصة فجتلاعية من أصل   153,85

 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.222

شتنرب   15 بتاريخ  عدوفن   وسف 

.(2(1

هشام عدوفن   (0( تفويت فلسيد 

حصة فجتلاعية من أصل   153,85

 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.222

شتنرب   15 نور فلد ن عدوفن بتاريخ 

.(2(1

هشام عدوفن   (0( تفويت فلسيد 

حصة فجتلاعية من أصل   153,85

 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.222

شتنرب   15 بتاريخ  عدوفن  إسلاعيل 

.(2(1

هشام عدوفن   (0( تفويت فلسيد 

أصل  من  فجتلاعية  حصة   76,92

1.222 حصة لفائد0  فلسيد )0) نجا0 

عدوفن بتاريخ 15 شتنرب 1)2).

هشام عدوفن   (0( تفويت فلسيد 

أصل  من  فجتلاعية  حصة   76,92

 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.222

شتنرب   15 بتاريخ  عدوفن  فاطلة 

.(2(1

هشام عدوفن   (0( تفويت فلسيد 

أصل  من  فجتلاعية  حصة   76,92

1.222 حصة لفائد0  فلسيد )0) نا  ة 

عدوفن بتاريخ 15 شتنرب 1)2).

هشام عدوفن   (0( تفويت فلسيد 

أصل  من  فجتلاعية  حصة   76,92

 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.222

حنان عدوفن بتاريخ 15 شتنرب 1)2).

هشام عدوفن   (0( تفويت فلسيد 

أصل  من  فجتلاعية  حصة   76,92

 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.222
زبيد0 عدوفن بتاريخ 15 شتنرب 1)2).

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 1( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

أكتوبر 1)2) تحت رقم ج79616.

76Iج

FA ADVISING EXPERTS SARL

STE SAPLY MAN
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

FA ADVISING EXPERTS SARL

مكتب رقم 15، فملجلع فملنهي ،تجزئة 

) شارع عالل فلفا�سي، إقامة حرف 

ب، مرفكش ، 02222، مرفكش 

فملغرب

STE SAPLY MAN شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

و عنوفن مقرها فالجتلاعي طريق 

أسفي فلفضل علار0 أـ1 شقة ج12 

،مرفكش  - 02222 مرفكش  .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.12(897

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

فملؤرخ في ج1 شتنرب 1)2) تم تحويل 

فلشكل فلقانوني للشركة من «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0» إلى «شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب  ج2  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 9127)1.

77Iج

JIYAR JAOUAD

JR CARRIERE
إعالن متعد  فلقرفرفت

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

JR CARRIERE «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: رقم 60 

فلطابق فألول تجزئة 58/15 حي 0 

فملنتجع فلسياحي فلجد د, فلسعيد ة, 

بركان - 622ج6 فلسعيد ة فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.6675

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

219) تم فتخاذ  27 غشت  فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

52) حصة  تفويت فلسيد جيار رفبح 

حصة   1222 أصل  من  فجتلاعية 

لفائد0 فلسيد حاجي  وسف فلحامل 

و   .FA069)ج للبطاقة فلوطنية رقم 

152 حصة  تفويت فلسيد جيار رفبح 

حصة   1222 أصل  من  فجتلاعية 

فلحامل  لفائد0 فلسيد زياني محلد  

PP81للبطاقة فلوطنية رقم 159ج

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

فلقانوني لشركة من  فلشكل  تحويل 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة  

ذفت فلشريك فلوحيد إلى شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم -6 فلحصص: فلذي  نص 

على  مقسلة  فلحصص  ما لي:  على 

فلسيد جيار رفبح   : فلتاليين  فلشركاء 

62222 رهم  ، فلسيد حاجي  وسف 

فلسيد زياني محلد   ، 5222)  رهم 

15222  رهم.
فلذي   : فملال   -7رأس  رقم  بند 
رفس فملال فملقسم   نص على ما لي: 

122  رهم  بقيلة  1222حصة  فلى 

 622 رفبح  جيار  فلسيد   : للوفحد0 

 (52 حاجي  وسف  فلسيد  حصة، 

حصة، فلسيد زياني محلد 152حصة  

،فملجلوع 1222 حصة

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

غشت   (8 بتاريخ  بربكان   فالبتدفئية 

219) تحت رقم 19/جج5.

78Iج
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الفيديسا

LES MAÎTRES PRESTIGE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

الفيديسا

)72 علار0 فشتوكية فلطابق فلتاني 
رقم فلشقة 6 فملسيب0 1 حرف ب 

مرفكش ، 02102، مرفكش فملغرب

LES MAÎTRES PRESTIGE شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ج5)1  وفر 

فلحركات تاسلطانت  -مرفكش- - 

02222 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 2)  جنرب 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 LES  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.MAÎTRES PRESTIGE
ملول   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

حفالت.

ج5)1   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 وفر فلحركات تاسلطانت  -مرفكش- - 

02222 مرفكش فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99  سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 LES MAÎTRES فلشركة 

بقيلة  حصة   PRESTIGE :  1.222

122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 رجاء فلكلطري عنوفنه)ف) 

 15 فلشقة   07 علار0  فلسالم   فر 

مرفكش   02222 مرفكش  سعا 0 

فملغرب.

فلسيد0 مريم فلكلطري عنوفنه)ف) 
 19 فلشقة   (8 علار0  فلسالم   فر 

مرفكش 02222 مرفكش فملغرب.
عنوفنه)ف)  مربوح  مريم  فلسيد0 
مرفكش  78ج  رقم  -أ-   1 فملسيب0 

02222 مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 رجاء فلكلطري عنوفنه)ف) 
 15 فلشقة   07 علار0  فلسالم   فر 
مرفكش   02222 مرفكش  سعا 0 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج)17ج1.
79Iج

MIMA HOLDING

MIMA HOLDING
تأسيس شركة فملساهلة

MIMA HOLDING
فملقر رقم 1 فلوحد0 0 شرع فملدني 

مشروع بالمي بالص معريفـ  
 CASABLANCA ،(2222 ، فملعاريف

MAROC
MIMA HOLDING «شركة 

فملساهلة» 
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: فملحل 
رقم 1 فلوحد0 رقم 0 شارع فملدني 

مشروع بالمي بالص معاريفـ  
فملعاريف  . -، 2222)  فلدفرفلبيضاء  

فملغرب
إعالن عن تأسيس « شركة 

فملساهلة»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.5(7215
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب  2ج 
فألسا�سي لشركة فملساهلة باملليزفت 

فلتالية:
شكل فلشركة : شركة فملساهلة .

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 MIMA : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.HOLDING
فلعلل    : بإ جاز  فلشركة  غرض 
على تحقيق جليع فملشاريع في جليع 

فملجاالت ، وال سيلا فملالية وفلتجارية 
وفلعقارية  وفلبحرية  وفلصناعية 
 ، وفلتعد ن  وفلسياحية  وفلزرفعية 
وذلك عن طريق فالستحوفذ على هذه 
شركات  إنشاء  جالل  من  فملجاالت 
أو  فلرعا ة  جد د0.  ومساهلات 
فألسهم أو حقوق  فالكتتاب أو شرفء 
فلشركة أو فالندماج أو فلتحالف أو 

فملشروع فملشتبك أو غيب ذلك..
عنوفن فملقر فالجتلاعي : فملحل رقم 
1 فلوحد0 رقم 0 شارع فملدني مشروع 
 -  . فملعاريف   ـ  بالمي بالص معاريف 

2222)  فلدفرفلبيضاء  فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة: 99 سنة.
فلشركة  رأسلال  ويبلغ 

885.522.222  رهم،
مقسم كالتالي:

  : غزالني  جامعي  فلتهامي  فلسيد 
8.850.996 حصة بقيلة 122  رهم 

للحصة .
فلسيد0 أسلاء جامعي غزالني :  1 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 1   : أملين جامعي غزالني  فلسيد  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 1   : غزالني  جامعي  علر  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 1   : فلسيد  اسين جامعي غزالني 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
مجلس  أعضاء  أو  فملتصرفون 

فلرقابة: 
غزالني  جامعي  فلتهامي  فلسيد 
فال فر0  مجلس  رئيس  بصفته)ف)  
كولف  شارع  عنوفنه)ف)  ومد رعام 
سالوم فيال جامعي عين فلذئاب آنفا  

2182) فلدفرفلبيضاء  فملغرب
غزالني  جامعي  أملين  فلسيد 
فال فر0  مجلس  عضو  بصفته)ف) 
فيال  سالوم  كولف  شارع  عنوفنه)ف) 
 (2182 آنفا  فلذئاب  عين  جامعي 

فلدفرفلبيضاء  فملغرب
غزالني  جامعي  أسلاء  فلسيد0 
فال فر0   مجلس  عضو  بصفته)ف) 
فيال  سالوم  كولف  شارع  عنوفنه)ف) 
 (2182 آنفا  فلذئاب  عين  جامعي 

فلدفرفلبيضاء  فملغرب

غزالني  جامعي  علر  فلسيد 

فال فر0   مجلس  عضو  بصفته)ف) 

فيال  سالوم  كولف  شارع  عنوفنه)ف) 

 (2182 آنفا  فلذئاب  عين  جامعي 

فلدفرفلبيضاء  فملغرب

مرفقب أو مرفقبي فلحسابات :

ويلتلها   HLB MAROC فلشركة  

)ف)بصفته  جلون  بن  رضا  فلسيد 

 HLB شركة  مد ر فلشركة عنوفنه)ف) 

 ( رقم  مندفرونا  تجزئة   MAROC

سيدي معروف 2222) فلدفرفلبيضاء  

فملغرب

فألسا�سي  فلنظام  مقتضيات 

توزيع  و  فالحتياطي  بتكوين  فملتعلقة 

فألرباح :

من فألرباح ،  تم أجذ مبلغ يعا ل 

فالحتياطي  صندوق  لتكوين   5٪

فلسحب  هذف  فلقانوني.  توقف 

عندما  صل  إلزفميا  أن  كون  عن 

 10٪ مبلغ  إلى  فالحتياطي  فلصندوق 

من رأس فملال..

فملنصوص  فلخاصة  فإلمتيازفت 

عليها لكل شخص :

ال  حر0  فلشركة  أسهم  تحويالت 

تخضع لقوفنين معينة..
بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  فملخول  فألشخاص 
فألسهم وتعيين جهاز فلشركة فملخول 

له فلبث في طلبات فلقبول :

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (7 بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم ج82595.

82Iج

HLZCONSULTING

ATLAS DAY EVENT
إعالن متعد  فلقرفرفت

HLZCONSULTING

 boulevard Almozdalifa

 immeuble Riad Nawal G 1er

 étage A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

ATLAS DAY EVENT «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
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وعنوفن مقرها فالجتلاعي: رقم 
506فقامة رومية فملحاميد مرفكش - 

02222 مرفكش فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
ج11629.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 2ج  جنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
على  فلذي  نص   :21 رقم  قرفر 
فملال غيب فملدفوع  تحرير رأس  ما لي: 
)مليون  1،500،000.00  رهم  أي   ،
عن طريق   ، وجلسلائة ألف  رهم) 
تسوية فلد ون فملسجلة في فلحساب 

فلجاري فلشريك.
على  فلذي  نص   :2( رقم  قرفر 
بلبلغ  فملال  رأس  من  فلرفع  ما لي: 
بلساهلة  2،500،000.00  رهم 
فلتو  فلحسين  فلسيد  من  نقد ة 
ليصبح من 2،500،000.00  رهم إلى 

5،000،000.00  رهم.
على  فلذي  نص  ج2:  رقم  قرفر 
ما لي: تغييب فلشكل فلقانوني للشركة 
محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة  من 
ذفت  إلى شركة  وفحد  فلشريك  ذفت 

مسؤولية محدو 0
على  فلذي  نص   :20 رقم  قرفر 
فلتو  لحسين  فلسيد  تعيين  ما لي: 

مسيب تاني
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
م تشكيلها بين فملوقعين أ ناه ، مالك 
فألسهم فلتي تم إنشاؤها أ ناه وتلك 
شركة   ، الحًقا  إنشاؤها  فلتي  لكن 
 (SARL( محدو 0  مسؤولية  ذفت 
وفللوفئح  فلقوفنين  ستحكلها  وفلتي 
فلقانون  وجاصة  فلسارية  فملغربية 
بلوجب  فملعدلة  بصيغته   5-96
فلقانون عد  82-99 فلصا ر بالظهيب 
2ج  يسلرب  فملؤرخ   1-99-328 رقم 
1999 وكذلك بلوجب هذه فألنظلة.

على  فلذي  نص   :6 رقم  بند 
فلسيد  فلشريكان  ساهم  ما لي: 
لحسين  وفلسيد  فملهاني  أحلد 
5.222.222.22  رهم  بلبلغ  فلتو 

و  عينًيا  522.222.22  رهم  منها 
0522.222.22  رهم نقًدف.

على  فلذي  نص   :7 رقم  بند 
فلشركة  بلغ  مال  رأس  ما لي: 
5.222.222.22  رهم )جلسة مال ين 
جلسين  إلى  مقسلة  وهي   رهم). 
بقيلة  سهم  ألف)  )جلسين  ألف 
، مكتتبة بالكامل  122  رهم للسهم 
، مدفوعة بالكامل من قبل فلشركاء 
فلسيد   - ، موزعة على فلنحو فلتالي:  
أحلد فملهاني 522.222.22)  رهم أو 
5.222) سهم - فلسيد  لحسين فلتو 
 (5.222 أو  522.222.22.)  رهم 
سهم  فملجلوع 5.222.222.22  رهم 

أو 52.222 سهم
على  فلذي  نص   :1( رقم  بند 
ما لي:  د ر فلشركة وفحد أو أكثب من 
 ، فلطبيعيين  فألشخاص   ، فملد رين 
فملهاني  أحلد  فلسيد  أم ال.  فلشركاء 
وفلسيد لحسين فلتو مغربي فلجنسية 
مشاركين  مد رين  نفسيهلا  عّينوف   ،
من  قدر  بأكرب  للشركة  تلتعان 
وهذه  للقانون  وفًقا  فلصالحيات 
فلقدر0  لديهم  فألساسية.  فألنظلة 
على شرفء فألرف�سي وفملباني فلتي تنتمي 
 ATLAS DAY إلى شركة  ستنتمي  أو 
EVENT SARL. EVENT SARL.  صرح 
هذف  بقبولهم  فملشاركون  فملد رون 
موضحين أنه ال  وجد أي   ، فلتعيين 
تعارض أو حظر قد  لنع هذف فلتعيين. 
صحيح  بشكل  فلشركة  ستلتزم 
فملتعلقة  وفلعلليات  فألعلال  بجليع 
بها من جالل فلتوقيع فملنفصل ألحد 
أحلد  فلسيد  فملشاركين  فملد رين 
ملهاني أو فلسيد لحسين فيلتو. سيتم 
فملصرفي  فلحساب  تشغيل  تنفيذ 
فملد رين  ألحد  منفصل  بتوقيع 
فملشاركين.  تلتع فملد رون فملشاركون 
للتصرف   

ً
شلوال فألكثب  بالسلطة 

تجاه أي منظلة جاصة أو عامة أو 
Radeema-Municipality-( غيبها 

 Commune-Commission of
 (...  Education-Urban Agency
 
ً
شلوال فألكثب  فلسلطات  ولديهم   ،
ملتلكات  أي  فلشركة  باسم  للشرفء 
لبيع أي ملتلكات غيب   ، غيب منقولة 

منقولة تابعة للشركة وفلتوقيع على 

أي رهن عقاري أو رهن باسم فلشركة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

27  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 06).

81Iج

Sayarh & Menjra Law Firm

UBER SYSTEMS MOROCCO

إعالن متعد  فلقرفرفت

Sayarh & Menjra Law Firm

)5، شارع زرقطوني طابق 5 ، 

2222)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

 UBER SYSTEMS MOROCCO

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد»

 2rue :وعنوفن مقرها فالجتلاعي

 abou faid al masri Gautier -

.casablanca Maroc

«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: -.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 1ج  وليوز 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

على  فلذي  نص   :1 رقم  قرفر 

معا نة فستقالة فملسيب فلسيد  ما لي: 

François Pascal Chadwick و فملسيب 

Keir devon Gumbs فلسيد

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

 Dupont تعيين مسيب جد د فلسيد  

Sebastien Serge

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

على  فلذي  نص   :(5 رقم  بند 

فلسيد   جد د  مسيب  تعيين  ما لي: 

Dupont Sebastien Serge

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

نونرب 1)2) تحت رقم )82118.

I)8ج

STE SMART TAX & AUDIT

STE GOOD FLUIDE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

STE SMART TAX & AUDIT
 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL
 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME ETG N°8، 20610،
CASABLANCA MAROC

STE GOOD FLUIDE شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 6, 

تجزئة فالمان, فلتجلع فلسكني 19, 
فلعلار0 150, فلشقة 1, عين فلسبع, - 

ج5)2)  فلدفر فلبيضاء. فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
09761ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 12  جنرب 1)2) تم  تحويل  
للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
فلتجلع  فالمان,  تجزئة   ,6 «رقم  من 
 ,1 فلشقة   ,150 فلعلار0   ,19 فلسكني 
عين فلسبع, - ج5)2)  فلدفر فلبيضاء. 
فملغرب» إلى «فملكتب رقم 18, فلطابق 
عين  سليلان,  موالي  شارع   ,82  ,5
فلبيضاء.   فلدفر  ج5)2)    - فلسبع, 

فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم ج9)827.
Iج8ج

pharashop

فاراشوب
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

pharashop
 lot angad rue c 22 n22 d ،

60000، oujda maroc
فارفشوب شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 
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ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي :  تجزئة 
فنجا  زنقة س )) رقم )) وجد0 - 

62222 وجد0  فملغرب .
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1075ج.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر   (2(1 ))  جنرب  في  فملؤرخ 
مسؤلية  ذفت  شركة  فارفشوب  حل 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
تجزئة فنجا  زنقة  مقرها فإلجتلاعي  
س )) رقم )) وجد0 - 62222 وجد0  
فالقتصا  ة  الالزمة  نتيجة  فملغرب  

وجائحة كوفيد 19.
و عين:

و  زكاع  عبدفلحليد   فلسيد)0) 
 (( تجزئة فنجا  زنقة س  عنوفنه)ف) 
رقم )) وجد0 62222 وجد0  فملغرب 

كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
تجزئة  وفي    (2(1 ))  جنرب  بتاريخ 
 - وجد0   (( رقم   (( فنجا  زنقة س 

62222 وجد0  فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
12  نا ر  بتاريخ  بوجد0   فلتجارية 

))2) تحت رقم 112.

80Iج

IBN TOUFAIL PROMO

TIJANI HARVEST
إعالن متعد  فلقرفرفت

TIJANI HARVEST
 rue uruguay rdc 7 rue 7

 uruguay rdc، 90000، TANGER
فملغرب

TIJANI HARVEST «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 7 شارع 
فروغوفي فلطابق فالر�سي  - 92222 

طنجة فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
21ج120.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
1)2) تم فتخاذ  26  جنرب  فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي:  
تعد ل تاريخ إغالق فلسنة فالجتلاعية
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
فالجتلاعية  فلسنة  إغالق  تاريخ 
2ج  هو  لشركة فلتيجاني هارفيست: 

سبتلرب, بدل تاريخ :1ج  جنرب.
بند رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
تاريخ  سيبدف   ; فستثنائية  بصفة 
فلسنة فالجتلاعية لسنة ))2) في21 

 نا ر وينتهي 2ج سبتلرب.
بند رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
تعد ل فلبند  9) من فلعقد فلتاسي�سي 
تبتدئ  فالجتلاعية;  فلسنة  للشركة 
2ج  21 فكتوبر وتنتهي بتاريخ  بكل من 

سبتلرب من كل عام.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
9)  جنرب  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 69ج09).
85Iج

مكتب فملحاسبة

MECANOTECH
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكتب فملحاسبة
ج1 شارع يعقوب فملنصور رقم 

ج10/1 تطوفن ، 222ج9، تطوفن 
فملغرب

MECANOTECH  شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 51. مكرر 
فملنطة فلصناعية فملحل رقم 21 - 

222ج9 تطوفن فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

7ج27ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   29

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. MECANOTECH
فستيبف    : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وتصد ر جليع فملعدفت فلصناعية.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : 51. مكرر 
 -  21 رقم  فملحل  فلصناعية  فملنطة 

222ج9 تطوفن فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 92.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
حصة   122   : فلسيد فنوفر زكري 

بقيلة 922  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد فنوفر زكري عنوفنه)ف) شارع 
عالل فلفا�سي فقامة  اسلين  فلوال ة 
تطوفن  222ج9   19 شقة  ب)ط5 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد زكري فنوفر عنوفنه)ف) شارع 
عالل فلفا�سي فقامة  اسلين  فلوال ة 
تطوفن  222ج9   19 شقة  ب)ط5 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
1ج  جنرب  فالبتدفئية بتطوفن  بتاريخ 

1)2) تحت رقم جج75.
86Iج

ASMAA MEDIA GROUP

SK NEGOCE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب فلرومي بلوك 9ج فلرقم 

2) فلربنو�سي فلبيضاء، 2222)، 
فلبيضاء فملغرب

SK NEGOCE شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 

سومية فقامة شهرزف  ج فلشقة )) 

فلطابق 5  - ف لبيضاء  فملغرب .

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

9899)ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تقرر حل  2ج  جنرب  فملؤرخ في 

 SK شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

NEGOCE  مبلغ رأسلالها 1.222.222 

 رهم وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 

 (( فلشقة  ج  سومية فقامة شهرزف  

فلطابق 5  - ف لبيضاء  فملغرب  نتيجة 

ل : عدم فالشتغال .

زنقة  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

 (( فلشقة  ج  سومية فقامة شهرزف  

فلطابق 5  - ف لبيضاء فملغرب . 

و عين:

فلسيد)0) كزيني  صفاء و عنوفنه)ف) 

لبيضاء  ف    77 فلرقم  شلس  فقامة 

فملغرب كلصفي )0) للشركة.

فلحدو   فإلقتضاء  وعند   

فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية : 

زنقة سومية فقامة شهرزف  ج فلشقة 

)) فلطابق 5 فلبيضاء

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 98)828.

87Iج

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

RIBIC COMPANY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 AVENUE HASSAN 1ER CITY

 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC

 RIBIC COMPANY

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
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وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 
فلسفلي رقم ج1 ملك فاطلة 1 حي 
فغروض بنسركاو فكا  ر - 82222 

فكا  ر فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

52285
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   (9
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 RIBIC  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.COMPANY
توزيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
وفملنتوجات  فالسلاك  وتخزين 

فلبحرية.
فلطابق   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
حي   1 ملك فاطلة  ج1  فلسفلي رقم 
 82222  - فكا  ر  بنسركاو  فغروض 

فكا  ر فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : سعيد  فباروش  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد فباعكي ميلو  :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  سعيد  فباروش  فلسيد 
فكا  ر  بنسركاو   00( رقم   0 بلوك 

82222 فكا  ر فملغرب.
عنوفنه)ف)  ميلو   فباعكي  فلسيد 
فكا  ر  بنسركاو  57ج  رقم   5 بلوك 

82222 فكا  ر فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  سعيد  فباروش  فلسيد 
فكا  ر  بنسركاو   00( رقم   0 بلوك 

82222 فكا  ر فملغرب.

عنوفنه)ف)  ميلو   فباعكي  فلسيد 
فكا  ر  بنسركاو  57ج  رقم   5 بلوك 

82222 فكا  ر فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  باكا  ر   فلتجارية 

))2) تحت رقم 0)1281.
88Iج

ASMAA MEDIA GROUP

AMBIANCE PARQUET
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب فلرومي بلوك 9ج فلرقم 

2) فلربنو�سي فلبيضاء، 2222)، 
فلبيضاء فملغرب

AMBIANCE PARQUET  شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ج شارع بئب 
فنزرفن تقاطع زنقة بوتي - ف لبيضاء 

فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
77ج195.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في 17 نونرب 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
«ج شارع بئب فنزرفن تقاطع زنقة بوتي 
- ف لبيضاء فملغرب» إلى «فقامة فلحاج 
فاتح فلرقم 89) فاللفة فلطابق )  - ف 

لبيضاء  فملغرب «.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827862.
89Iج

ASMAA MEDIA GROUP

WOOD INSIDE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب فلرومي بلوك 9ج فلرقم 

2) فلربنو�سي فلبيضاء، 2222)، 
فلبيضاء فملغرب

WOOD INSIDE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 

سومية فقامة شرهزف  ج فلطابق 5 
بامليي - ف لبيضاء  فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

82187ج.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  12  جنرب  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها  مبلغ    WOOD INSIDE
مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
فقامة  سومية  زنقة  فإلجتلاعي 
شرهزف  ج فلطابق 5 بامليي - ف لبيضاء  

فملغرب نتيجة ل : عدم فالشتغال.
زنقة  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
 5 فلطابق  ج  فقامة شرهزف   سومية 

بامليي  - ف لبيضاء فملغرب. 
و عين:

فلسيد)0) لورفني  رجاء و عنوفنه)ف) 
ج2) زنقة فلزبيب فبن فلعوفم  ف لبيضاء 

فملغرب كلصفي )0) للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية : 
زنقة سومية فقامة شرهزف  ج فلطابق 

5 بامليي فلبيضاء
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827909.

92Iج

MOULOUD ACCESOIRES

MOLOUD ACCESOIRES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

MOULOUD ACCESOIRES
علار0 فلعزيزية حي رويوم فلعربية 

فلسعو  ة فلطابق ج رقم 2) طنجة ، 
92222، طنجة فملغرب

MOLOUD ACCESOIRES شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي علار0 
فلعزيزية شارع فالمارفت  فلعربية 
فلسعو  ة - 92222 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1ج)ج)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 2)  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.MOLOUD ACCESOIRES
غرض فلشركة بإ جاز : بيع وشرفء 

مستلزمات فلهوفتف.
علار0   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلعربية  فالمارفت   شارع  فلعزيزية 

فلسعو  ة - 92222 طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد ملو  فشرورو :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد0 ضباح فكزي :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  فشرورو  ملو   فلسيد 
 67 حي مسنانة قطاع فالشرفق زنقة 

طنجة 92222 طنجة فملغرب.
عنوفنه)ف)  فكزي  ضباح  فلسيد0 
 67 حي مسنانة قطاع فالشرفق زنقة 

طنجة 92222 طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فشرورو  ملو   فلسيد 
 67 حي مسنانة قطاع فالشرفق زنقة 

طنجة 92222 طنجة فملغرب
عنوفنه)ف)  فكزي  ضباح  فلسيد0 
 67 حي مسنانة قطاع فالشرفق زنقة 

طنجة 92222 طنجة فملغرب.



عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2))الجريدة الرسمية   1888

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
1ج  جنرب  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 09505).
91Iج

FLASH ECONOMIE

AKSU ARMATUR
إعالن متعد  فلقرفرفت

AKSU ARMATUR
شركة ذفت مسؤولية محدو 0، 

رأسلالها 92.222.22   رهم
مقرها فلرئيس : 100، زنقة محلد 
فسليحة، إقامة «جوهر0 محلد 

فسليحة»،
فلطابق 6، رقم 5ج - فلدفرفلبيضاء
فلسجل فلتجاري: 5)0900 – 

فلتعريف فلضريبي: 1)07)521 –
فلتعريف فملوحد لللقاولة: 

570222270ج70)22
تفويت حصص فلشركة

فلزيا 0 في رأسلال فلشركة
أوال: بتاريخ 17  جنرب 1)2)، قام 
فلشركاء في شركة «أكسو أرماتيب» 

بلا  لي:
·  فإلشها  على تفويت ما قدره 92 
حصة فلتي  للكها فلسيد محلـد وفلي 
فلعلمي لفائد0 كل من فلسيد محلـد 

بنشقرون وفلسيد أنس بنوحو .
رأسلال  في  فلزيا 0  قرفر  فتخاذ   ·
912.222.22  رهم  بلبلغ  فلشركة 
إلى  92.222.22  رهم  من  لنقله 
طريق  عن  1.222.222.22  رهم 
9.122 حصة جد د0  إنشاء وإصدفر 
للحصة  122.22  رهم  فئة  من 
فكتتاب   تخصيص  ويتم  فلوفحد0. 
مجلوع حصص فلشركة فلتي سيتم 
فلشركاء  لفائد0  حصريا  إصدفرها 
فلحصص  بشكل  تناسب مع عد   
 11 فلتي  للكونها في فلشركة بلعدل 
قد لة  مقابل حصة  جد د0  حصة 
مقاصاتها  طريق  عن  تحريرها   تم 
ومستحقة  ونقد ة  ثابتة  بد ون 
للشركة  فلجاري  فلحساب  في  مقيد0 
من  ثابت  هو  كلا  فلشركاء  باسم 
من  فملنجز0  فلحساب  إغالق  وثيقة 
طرف هيئة تسييب فلشركة وفملشهو  
بصحتها من طرف فلخبيب-فلحيسوبي.

وبناء عليه، تم تعد ل فلفصول 1 

و6 و7 من فلنظام فألسا�سي للشركة. 

فقد أصبح رفسلال فلشركة  وعليه، 

محد ف في مبلغ 1.222.222.22  رهم 

فئة  من  جصة   12.222 إلى  موزع 

122.22  رهم للحصة فلوفحد0.

فلقانونـي  فإل دفع  تم  ثانيا: 

فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بكتابة 

 (2(( 25  نا ر  في  بالدفرفلبيضاء 

تحت عد  87)827.

للخالصة وفلتذكيب 

هيئة فلتسييب

I)9ج

NOISETTE DOREE

 EL HANAFI PLASTIQUE
POUR EMBALLAGE

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

FIDUNARA

حي موالي عبد هللا فلزنقة 155 

فلرقم 2ج عين فلشق فلدفرفلبيضاء ، 

2082)، فلدفرفلبيضاء فملغرب

 EL HANAFI PLASTIQUE POUR

EMBALLAGE شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )) فلزنقة 

21 حي فلورو   - 2082) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.89825

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر   (2(1 ج1  جنرب  في  فملؤرخ 

محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة  حل 

 EL HANAFI فلوحيد  فلشريك  ذفت 

  PLASTIQUE POUR EMBALLAGE

122.222  رهم  رأسلالها  مبلغ 

فلزنقة   (( وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 

فلدفر   (2082  - فلورو    حي   21

فلبيضاء فملغرب نتيجة ل : أزمة مالية 

.

 فملنافسة في سوق فلعلل.
 (( ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فلزنقة 21 حي فلورو   - 2082) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب. 
و عين:

و  بوالي  فلحنفي   فلسيد)0) 
حي فلخارج ماسة فشتوكة  عنوفنه)ف) 
باها  ف ت  شتوكة   (2082 باها  ف ت 

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 
1ج  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم ج82682.
Iج9ج

MCG

أطلس بيست ترادينغ
شركة ذفت مسؤلية 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
أطلس بيست ترف  نغ شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع عالل 
فلفا�سي، فلعلار0 )1، فلشقة رقم 5، 

سين - 02222 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1275
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   (0
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

أطلس   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

بيست ترف  نغ.

إ فر0   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وفلوساطة  فإل جارفت  فلعقارفت، 

فمللتلكات  وبيع  وشرفء  فلعقارية 

فلعقارية.

شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فلشقة   ،1( فلعلار0  فلفا�سي،  عالل 
مرفكش   02222  - سين   ،5 رقم 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

غيسالن  ميسار   فلسيد 

ماكسيلين ماري :  122 حصة بقيلة 

122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

غيسالن  ميسار   فلسيد 
صندوق  ماكسيلين ماري عنوفنه)ف) 

لورفي  92ج5)  92ج5)  رقم  فلرب د 

فرنسا.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

غيسالن  ميسار   فلسيد 
صندوق  ماكسيلين ماري عنوفنه)ف) 

لورفي  92ج5)  92ج5)  رقم  فلرب د 

فرنسا

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

12  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 2582ج1.

90Iج

FLASH ECONOMIE

MERSEN MAROC
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
فستلرفر نشاط فلشركة

MERSEN MAROC

شركة  ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وحيد، رأسلالها 

2.722.222ج,-   رهم
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فملقر فلرئيس:كلم 12، طريق 
فلوليد ة جلاعة موالي عبد هللا - 

فلجد د0
فلسجل فلتجاري:  -8463 فلتعريف 

فلضريبي رقم 21129726
فلتعريف فملوحد لللقاولة: 

8ج2712222ج22150
ضياع ثالثة أرباع رأسلال فلشركة
أوال: قرر فلجلع فلعام فالستثنائي 
  (9/12/(2(1 بتاريخ  فملنعقد 
فملا 0  ملقتضيات  تطبيقا  فملنعقد 
أنه ليس  86 من فلقانون رقم 96-5  
وبالتالي  فلشركة  لحل  هناك  فع 

فستلرفر وجو  فلشركة.
لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم  ثانيا: 
فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  كتابة 
/2ج1)2)/11  بتاريخ   بالجد د0 

تحت عد  )2)7).
للخالصة وفلتذكيب

فملسيب

95Iج

FLASH ECONOMIE

 AFRICA RETAIL MARKET -
ARM

شركة فملساهلة
رفع رأسلال فلشركة

AFRICA RETAIL MARKET - ARM
شركة مساهلة

 رأسلالها 9.222.222.22  رهم
فملقر فلرئيس: 8ج، شارع عين إ فرفن، 

تجزئة فلعاملية، سيدي مومن - 
فلدفرفلبيضاء

فلسجل فلتجاري عد  019911  - 
فلتعريف فلضريبي 7)18826ج

فلتعريف فملوحد لللقاولة 
22(122(612222(6

فلزيا 0 في رأسلال فلشركة
 ،(2(1 نونرب   (0 بتاريخ  أوال:   
ريتا ل  «أفريكا  شركة  مساهلو  قرر 
 AFRICA RETAIL – .أ.ر.م ماركت – 
MARKET - ARM» فلزيا 0 في رأسلال 
فلشركة بلبلغ 15.222.222.22  رهم 
9.222.222.22  رهم إلى  لرفعه من 
عن  0.222.222.22)  رهم  مبلغ 
152.222 سهم جد د  طريق إصدفر 

122.22  رهم  بقيلة إسلية قدرها 

للسهم فلوفحد.

فملتعلق  فلتصريح  إنجاز  تم  ثانيا: 

7)  جنرب  بتاريخ  باالكتتاب وفلدفع 

.(2(1

في  فإل فر0  مجلس  قام  ثالثا: 

7)  جنرب  بتاريخ  فملنعقد  فجتلاعه 

على  وفإلشها   باملصا قة   (2(1

في  فلزيا 0  لعللية  فلنهائي  فإلنجاز 

 15.222.222.22 بلبلغ  فملال  رأس 

من   6  رهم وبالتالي تعد ل فلفصل 

«رأس  للشركة  فألسا�سي  فلنظام 

مبلغ  في  محد ف  أصبح  فلذي  فملال» 

إلى  موزع  0.222.222.22)  رهم 

 122.22 فئة  من  سهم   (02.222

 رهم للسهم فلوفحد.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة  رفبعا: 

فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلضبط 

بالدفرفلبيضاء بتاريخ 2ج  جنرب1)2) 

تحت عد  826658.

للخالصة وفلتذكيب

رئيس مجلس فإل فر0

96Iج

MCG

فيال لي أريس
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

فيال لي أريس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

عالل فلفا�سي، فلعلار0 رقم )1، 

فلشقة رقم 5، سين - 02222 

مرفكش فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

601ج9.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في 21 نونرب 1)2) تم  تحويل  

من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 

رقم  فلعلار0  فلفا�سي،  عالل  «شارع 

 02222  - سين   ،5 فلشقة رقم   ،1(

فملسمى  «فمللك  إلى  فملغرب»  مرفكش 

جنان 16،  فئر0 فلبور، وال  حسون، 

لعوينة - 02222 مرفكش  فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

16  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 7ج28ج1.

97Iج

Hedge Consulting

YAKELECTRONICS
شركة فملساهلة

رفع رأسلال فلشركة

Hedge Consulting

 N° 19, rue Haj Omar Riffi,

 Casablanca ، 20120،

Casablanca Maroc

YAKELECTRONICS شركة 

فملساهلة

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 70-72, 

زفوية زنقة أوال  زيان و محلد 

سليحة، فلدفر فلبيضاء. - 2222) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج17129.

فلعام  فلجلع  بلقت�سى 

29  جنرب  في  فملؤرخ  فإلستثنائي 

فلشركة  رأسلال  رفع  تم   (2(1

«15.222.222  رهم»  قدره  بلبلغ 

إلى  «5.222.222)  رهم»  من  أي 

طريق  عن  «02.222.222  رهم» 

فلشركة  مع   ون  مقاصة  إجرفء    :

فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827781.

98Iج

RIF CONSEIL SARL

 STE GLOBAL ASSURENCE Y
VIAJES

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 STE GLOBAL ASSURENCE

Y VIAJES شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 

فلثالث رقم ج شقة 00 شارع 7ج 
رساني حي لعري فلشيخ فلناظور - 

222)6 فلناظور فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

75جج)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 26  جنرب 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.GLOBAL ASSURENCE Y VIAJES

-عامل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

تأمين.

فلطابق   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

7ج  شارع   00 شقة  ج  رقم  فلثالث 
 - فلناظور  فلشيخ  لعري  حي  رساني 

222)6 فلناظور فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فملريني   محلد  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
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 1.222  : فملريني   محلد  فلسيد 
بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فملريني   محلد  فلسيد 
فلطابق فلثالث رقم ج شقة 00 شارع 
رساني حي لعري فلشيخ فلناظور  7ج 

222)6 فلناظور فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فملريني   محلد  فلسيد 
فلطابق فلثالث رقم ج شقة 00 شارع 
رساني حي لعري فلشيخ فلناظور  7ج 

222)6 فلناظور فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (8 بتاريخ  بالناضور   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 0700.
99Iج

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

ASMATEC SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

فقامة لينا فلرقم 76 زفوية شارع 
طانطان وشارع لبنان لطابق فلتاسع 

طنجة ، 92222، طنجة فملغرب
ASMATEC SARL AU شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 76 
سكن لينا طابق 9 ركن شارع لبنان 
وشارع تانطان - طنجة - 92222 

طنجة فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.79175

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت   (2(1 16  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
تازي  أسلاء   (0( فلسيد  تفويت 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   1.222
 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   122
10  نا ر  مصطفى فلوقفاوي بتاريخ 

.(2((

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
10  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم )ج099).
022I

فئتلانية بوعرفة

STE CASH 1519
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

فئتلانية بوعرفة
رقم09 زنقة فلدفر فلبيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 22)61، بوعرفة فملغرب
STE CASH 1519 شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 02 زنقة 

تاز0 - 22)61 بوعرفة فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.119

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(( 20  نا ر  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
محلد قاسمي   (0( تفويت فلسيد 
من  فجتلاعية  حصة   122 علوي 
 (0( فلسيد  122 حصة لفائد0   أصل 
فاطلة فلزهرفء زروفل بتاريخ 20  نا ر 

.(2((
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
ج1  نا ر  بتاريخ  بفجيج   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم ))2)/)2.
021I

ripartners sarl

EDDAK EQUIPEMENT
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc
 EDDAK EQUIPEMENT

 شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلرقم 
8)1 شارع كينيدي حي فملستشفى - 

06222 فسفي فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.12657

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 15  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
فلدق  محلد   (0( فلسيد  تفويت 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   1.222
 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.222
توفيق حتيم بتاريخ 15  جنرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
8)  جنرب  بتاريخ  فالبتدفئية بآسفي  

1)2) تحت رقم ج27).

02(I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

 AUTOECOLE ABRID
NLMANE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

فلطابق فلثالث شارع عالل فبن عبد 
هللا رقم )ج فلريش ، 022)5، فلريش 

فملغرب
 AUTOECOLE ABRID NLMANE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 19 شارع 
سيدي علي حي فملسيب0 فلريش  - 

022)5 فلريش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5)2ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 12  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.AUTOECOLE ABRID NLMANE
مدرسة   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

تعليم فلسياقة.
19 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
 - فلريش   فملسيب0  حي  علي  سيدي 

022)5 فلريش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد فملاللي  ونس  :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
522 حصة    : فلسيد رشيد فؤف  

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  فملاللي  ونس   فلسيد 
فلريش  زنقة فلحرية حي فملسيب0    28

022)5 فلريش فملغرب.
 19 فلسيد رشيد فؤف  عنوفنه)ف) 
فلريش   5(022 زنقة تافاللت فلريش 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فملاللي  ونس   فلسيد 
فلريش  زنقة فلحرية حي فملسيب0    28

022)5 فلريش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بليدلت  بتاريخ 8)  جنرب 

1)2) تحت رقم 56ج.

Iج02

CABINET BAHMAD

MEDI QUEST GROUP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مرفكش بالزف علار0   1 شقة 
ب 1) فلطابق فلثاني جليز مرفكش 
إقامة مرفكش بالزف علار0   1 شقة 
ب 1) فلطابق فلثاني جليز مرفكش، 

02222، مرفكش فملغرب
  MEDI QUEST GROUP
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شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ج15 حي 
بومسلار،أمرشيش،أمام م.ف.ج 

محلد فلسا س ،  - 02222 مرفكش 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج179)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 MEDI  : فإلقتضاء بلختصر تسليتها 

. QUEST GROUP
فملشاركة   : غرض فلشركة بإ جاز 

في رؤوس أموفل فلشركات.
ج15   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
م.ف.ج  بومسلار،أمرشيش،أمام  حي 
02222 مرفكش  محلد فلسا س ،  - 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

522.222.جج  رهم، مقسم كالتالي:
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
سليطين   سني  نسرين  فلسيد0 
فلحلرفء  تجزئة  أمرشيش  عنوفنه)ف) 

رقم 27)  02222 مرفكش فملغرب.
فلسيد فتح هللا سعيد  عنوفنه)ف) 
  (27 رقم  فلحلرفء  تجزئة  أمرشيش 

02222 مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
سليطين   سني  نسرين  فلسيد 
فلحلر0  تجزئة  أمرشيش  عنوفنه)ف) 

رقم 27)  02222 مرفكش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 0ج17ج1.

020I

NOISETTE DOREE

BE PASSION BUSINESS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

FIDUNARA

حي موالي عبد هللا فلزنقة 155 

فلرقم 2ج عين فلشق فلدفرفلبيضاء ، 

2082)، فلدفرفلبيضاء فملغرب

BE PASSION BUSINESS شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1)1 

فلزنقة 19 حي منضرونا عين فلشق  - 

2082) فلدفرفلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

1295ج0.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر حل   (2(( 26  نا ر  فملؤرخ في 

ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 

 BE PASSION فلوحيد  فلشريك 

 52.222 مبلغ رأسلالها    BUSINESS

 1(1  رهم وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 

فلزنقة 19 حي منضرونا عين فلشق  - 

فملغرب نتيجة  فلدفرفلبيضاء   (2082

ل : أزمة مالية 

فملنافسة في سوق فلعلل .

 1(1 ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

فلزنقة 19 حي منضرونا عين فلشق  - 

2082) فلدفرفلبيضاء فملغرب. 

و عين:

فلسيد)0) لحسن  منب و عنوفنه)ف) 
155 رقم  حي موالي عبد هللا  فلزنقة 

فلدفرفلبيضاء   (2082 0ج عين فلشق 

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 

1ج  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 826820.

025I

موثقة

DIAEHA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

موثقة
زفوية شارع باحلا  زنقة سجللاسة 

إقامة فلوفاء فلطابق ج بلفد ر ، 
22ج2)، فلدفرفلبيضاء فملغرب

DIAEHA شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  6)، شارع 
مرس فلسلطان، فلطابق فألول، شقة 
رقم ج - 52)2) فلدفرفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5(8(71

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 ج2  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.DIAEHA
و  بيع   -  : بإ جاز  فلشركة  غرض 
و بصفة  وفستغالل فلعقارفت،  شرفء 
فلعقاري  فملجال  في  فالستثلار  عامة 
شرفء  ذلك  في  بلا  أنوفعه  بكافة 
فلعقارفت وتقسيلها، وبيعها  ، وشرفء 
وإعا 0  بناؤها  أو  فملبنية  فلعقارفت 
بيعها أو تأجيبها، و ذلك طبقا ملا  نص 

عليه فلقانون.
كل فملنقوالت و  -فستغالل و كرفء 

فلعقارفت و تسييبها وفقا للقانون.
فلوساطة،   باعلال   فلقيام   -
و  فالتجار  و  فلوكالة،  فلسلسر0، 
فملتعلقة  تسييب جليع فملشاريع سوفء 

بالشركة فو لحساب فلغيب.
و علوما فلقيام بكافة فألعلال   -
لحساب  فلقانونية  وفلتصرفات 
فلتي  فلغيب  لحساب  أو  فلشركة 
فلصناعي،  تشلل فلنشاط فلعقاري، 
فلتجاري و فملالي للعقارفت و فملنقوالت 
فملتصلة بلوضوع فلشركة كلا هو   ،

مبين أعاله،  سوفء بصفة مباشر0 فو 

غيب مباشر0، كال فو بعضا بطريقة فو 

باجرى   و فلذي  من شانه فن يساهم 

في فنلاء و تسهيل و كذف  تطوير نشاط 

فملباشر0  فملساهلة  وكذف   فلشركة، 

أو غيب فملباشر0 في فملقاوالت فلتي لها 

نفس فلنشاط.

عنوفن فملقر فالجتلاعي :  6)، شارع 

مرس فلسلطان، فلطابق فألول، شقة 
رقم ج - 52)2) فلدفرفلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

عبد  ف  ب  فلسيد سالم   فلسيد 

ج0 حصة بقيلة    : فلحليد فلياسين 

122  رهم للحصة .

هاشم  ماجد0  فلسيد0  فلسيد0 

مصطفى زوجة فلياسين :  ج1 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

ف  ب  فنتصار  فلسيد0  فلسيد0 

حليد :  )) حصة بقيلة 122  رهم 

للحصة .

فلسيد0 فلسيد0 ميا 0 ف  ب مكي :  

)) حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد  سالم  ف  ب عبد فلحليد 

شارع مرس   ،(6 فلياسين عنوفنه)ف)  

فلسلطان، فلطابق فألول، شقة رقم ج 

52)2) فلدفرفلبيضاء فملغرب.

ماجد0 هاشم مصطفى  فلسيد0  

6)، شارع  زوجة فلياسين عنوفنه)ف)  

مرس فلسلطان، فلطابق فألول، شقة 
رقم ج 52)2) فلدفرفلبيضاء فملغرب.

حليد  ف  ب  فنتصار  فلسيد0 

عنوفنه)ف)  6)، شارع مرس فلسلطان، 

 (2(52 ج  شقة رقم  فلطابق فألول، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

مكي  ف  ب  ميا 0  فلسيد0  

عنوفنه)ف)  6)، شارع مرس فلسلطان، 

 (2(52 ج  شقة رقم  فلطابق فألول، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.
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وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 

وموفطن مسيبي فلشركة:

عبد  ف  ب  فلسيد سالم   فلسيد 

فلحليد فلياسين عنوفنه)ف) 6)، شارع 

مرس فلسلطان، فلطابق فألول، شقة 

رقم ج 52)2) فلدفرفلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 1( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827922.

026I

WAY CONSEIL

 ENTREPRISE GHRAR

 BRAHIM DE FORAGE

)(EGBF

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ENTREPRISE GHRAR BRAHIM

DE FORAGE (EGBF) شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 6ج 

حي فلصناعي سيدي غانم مرفكش - 

02112 مرفكش فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.09251

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تلت   (2(1 8)  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

غرفر  فبرفهيم   (0( فلسيد  تفويت 

أصل  من  فجتلاعية  حصة   0.222

 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   82.222

هشام غرفر بتاريخ 2ج  جنرب 1)2).

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

10  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 5)18ج1.

027I

WAY CONSEIL

 COMPTOIR AGRICOLE
 ET INDUSTRIEL DU SUD

(CAGIS)
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 COMPTOIR AGRICOLE ET

 (INDUSTRIEL DU SUD (CAGIS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 6ج 
حي فلصناعي سيدي غانم مرفكش - 

02112 مرفكش فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.101(1

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 8)  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
ف برفهيم غرفر   (0( تفويت فلسيد 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   6.222
 (0( فلسيد  لفائد0   حصة  2.222ج 

هشام غرفر بتاريخ 2ج  جنرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
17  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 6)18ج1.
028I

ف كو كونسيل

 TRADE CASH FINANCE
SERVICE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
قفل فلتصفية

ف كو كونسيل
6) حي فلريحان فلطابق 1 فلشقة ) 
حي فلرفحة. ، 2552)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
 TRADE CASH FINANCE

SERVICE شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : حي نسيم 
مجلع 091 رقم 7 فلطابق فلسفلي - 

2552)  فلدفرفلبيضاء فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
901)5ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 2ج أكتوبر 1)2) تقرر حل 
 TRADE CASH FINANCE SERVICE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 مبلغ 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
مجلع  نسيم  حي  فإلجتلاعي  مقرها 
091 رقم 7 فلطابق فلسفلي - 2552)  
لتوقف  نتيجة  فملغرب  فلدفرفلبيضاء 

نشاط.
و عين:

لكنا�سي   فلسيد)0)  صالح فلد ن  
جنان فلرحلة مجلوعة  و عنوفنه)ف) 
  (26(2 فلرحلة   1( رقم   5 علار0   1
 (0( كلصفي  فملغرب  فلدفرفلبيضاء 

للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
بتاريخ 2ج أكتوبر 1)2) وفي حي نسيم 
 - فلطابق فلسفلي   7 رقم   091 مجلع 

2552)  فلدفرفلبيضاء فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم ج2)828.
029I

2AIN GROUPE COMPTA

STE ENJ ART
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE ENJ ART شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 

فلسفلي )كرفج) فوال  فبو فوال  
 وسف - 52جج) قصبة تا لة 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.1075

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم   (2(1 شتنرب   (8 في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  «1.722.222  رهم» 

 1.822.222» إلى  «122.222  رهم» 

 رهم» عن طريق :  إ ماج فحتياطي أو 

أرباح أو عالوفت إصدفر في رأس فملال.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ  فالبتدفئية بقصبة تا لة  

 نا ر ))2) تحت رقم ج2.

012I

STE AUCOGEST SARL

CODINGART
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

CODINGART شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي توطين 

شركة فوكجيست رقم 26 فلزنقة 

929ج حي فلقدس فلدشيب0  - 62ج86 

فنزكان فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(5187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (2(( 17  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.CODINGART

برمجة   -  : غرض فلشركة بإ جاز 

فملوفقع  و  فلتطبيقات  تطوير  و 

فاللكتبونية.
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- فالستشار0 و فلتسويق فلرقمي..

توطين   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فلزنقة   26 رقم  فوكجيست  شركة 

929ج حي فلقدس فلدشيب0  - 62ج86 

فنزكان فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد سد بي أوسلان 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد سد بي أوسلان عنوفنه)ف) 

 ، تيليال  تلد د  257ج  رقم  فلتجزئة 

تيليال تيكوين 82652 أكا  ر فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد سد بي أوسلان عنوفنه)ف) 

 ، تيليال  تلد د  257ج  رقم  فلتجزئة 

تيليال تيكوين 82652 فكا  ر فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  نا ر  بتاريخ  بانزكان   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم )8.

011I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE STABULUM
إعالن متعد  فلقرفرفت

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE STABULUM  «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: قصر 
زفوية فلربكة مدغر0 فلرشيد ة - 

222)5 فلرشيد ة  فملغرب .

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.11661

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

1)2) تم فتخاذ  1ج  جنرب  فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
بيع و تحويل فسهم فلشركة 

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
فضافة مسؤول قانوني للشركة 

قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
تغييب فسم فلشركة 

قرفر رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
تغييب عنوفن فلشركة 

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 
فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

فلذي  نص   :1 بند رقم عند رقم 
على ما لي: بيع و تحويل جليع فسهم 
فلى  لبنى  تزكي  فلسيد0  من  فلشركة 

فلسيد تزكي فبرفهيم 
فلذي  نص   :( بند رقم عند رقم 
فلهام  فلسيد0  فضافة  ما لي:  على 

محفو�سي كلسؤولة قانونية 
فلذي   : ج  رقم  عند  رقم  بند 
تغييب فسم فلشركة   نص على ما لي: 
 SOCIETE STABULUM من  
 GROUPE EDIFICE فلى   SARL
 SIJILMASSA CONSTRUCTION
 AMENAGEMENT ET

 MATERIAUX SARL
: فلذي  نص   0 بند رقم عند رقم 
تغييب عنوفن فلشركة من  على ما لي: 
قصر فلزفوية فلربقية مدغر0 فلرشيد ة 

فلى رقم 99 شارع فلبلد ة فلرشيد ة 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة  بتاريخ 18  نا ر 

))2) تحت رقم )0.
01(I

AFTISSE CONSEIL

SAMIA TBC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT
 15 . 3ème ETAGE ANGLE
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL
 EL FASSI MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
SAMIA TBC  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مكتب ) أ 
 لين تقاطع زنقة طارق بن زيا  و فبن 
عائشة إقامة إكسيل سيور علار0 

18 شقة 6 مرفكش - 02222 مرفكش 
فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.92769
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر حل   (2(1 نونرب   15 فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
SAMIA TBC   مبلغ رأسلالها 12.222 
فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن   رهم 
مكتب ) أ  لين تقاطع زنقة طارق بن 
زيا  و فبن عائشة إقامة إكسيل سيور 
 02222  - مرفكش   6 18 شقة  علار0 
غياب في   : مرفكش فملغرب نتيجة ل 

نشاط.
و حد  مقر فلتصفية ب مكتب ) أ 
 لين تقاطع زنقة طارق بن زيا  و فبن 
علار0  سيور  إكسيل  إقامة  عائشة 
18 شقة 6 مرفكش - 02222 مرفكش 

فملغرب. 
و عين:

و  بوليم   سومية   فلسيد)0) 
 78 رياض  فملعدن  كولف  عنوفنه)ف) 
مرفكش   02222 سيبع   1 مد نة 

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 
10  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 2706ج1.
Iج01

DATA COMPTA

ENNALI STYLE SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

DATA COMPTA
 RUE DE LA LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،
TANGER MAROC

ENNALI STYLE SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فملنطقة 

فلصناعية كزنا ة ، قطعة رقم 128 - 

92222 طنحة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج55ج)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  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 

.ENNALI STYLE SARL

فلخياطة   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلعامة للتصد ر.

فملنطقة   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 

فلصناعية كزنا ة ، قطعة رقم 128 - 

92222 طنحة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (5   : فبرفهيم حرفوش   فلسيد  

حصة بقيلة 1.222  رهم للحصة .

حصة   (5   : فلسيد  ونس فلنالي 

بقيلة 1.222  رهم للحصة .

حصة   (5   : فلسيد جليد مزيان 

بقيلة 1.222  رهم للحصة .

فلسيد فلحدف  فسامة :  5) حصة 

بقيلة 1.222  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد فبرفهيم حرفوش عنوفنه)ف) 

حي بني توزن، قطعة رقم880 92222 

طنجة فملغرب.

عنوفنه)ف)  فلنالي  فلسيد  ونس 
ج1  رقم  ج)   زنقة   كعيون  قطعة 

92222 طنحة فملغرب.
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فلسيد جليد مزيان عنوفنه)ف) حي 
 92222 رقم58    68 زنقة   بنكيبفن 

طنجة فملغرب.

عنوفنه)ف)  فلحدف   فسامة  فلسيد 

92222 طنجة  حي فلسانية فلجد د0 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  فلنالي  فلسيد  ونس 
ج1  رقم  ج)   زنقة   كعيون  قطعة 

92222 طنجة فملغرب

فلسيد جليد مزيان عنوفنه)ف) حي 
 92222 رقم58    68 زنقة   بنكيبفن 

طنجة فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09995).

010I

STE FSMC SARL AU

 STE AMESHOUL SERVICES
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
توسيع نشاط فلشركة 

STE FSMC SARL AU

 AV HASSAN II MIDELT 08 28

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،

MIDELT maroc

 STE AMESHOUL SERVICES

 SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالجتلاعي رقم 

07 شارع فملسيب0 فلخضرفء بومية 

  N° 11 AV EL MASSIRA     ميدلت

BOUMIA MIDELT 54350 ميدلت 

فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(801

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تلت   (2(1 أكتوبر   20 في  فملؤرخ 

نشاط  إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي :

بيع فلغاز فملكبوس.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
26  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بليدلت  

))2) تحت رقم ))2)/25.
015I

STE FSMC SARL AU

STE SOMALMINE SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة 

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 28

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

STE SOMALMINE SARL شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالجتلاعي زنقة 
 MIDELT 54350     فلبطرفء ميدلت

MIDELT فملغرب.
توسيع نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(5(1

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 28  جنرب  في  فملؤرخ 
نشاط  إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي :
فستغالل فملقالع .

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
20  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بليدلت  

))2) تحت رقم ))2)/21.
016I

ECOTIC

SIMAFOC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

فستدرفك جطٍإ

فستدرفك جطٍإ وقع بالجريد0 
فلرسلية
ECOTIC

 rue mohamed diouri 80
 casablanca ، 20000، casablanca

maroc
SIMAFOC شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
 وعنوفن مقرها فإلجتلاعي جج1 زنقة 
122 شارع فلدوحة ، تجزئة منى - 

2072) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

بالجريد0  وقع  جطٍإ  إستدرفك   

فلرسلية عد  5698 بتاريخ )1  نا ر 

.(2((

فلقانوني  فإل دفع  تم   : من  بدال 

باملحكلة

فلتجارية بالدفر فلبيضاء بتاريخ 16

 وليوز 2)2) تحت رقم 17)6

فلقانوني  فإل دفع  تم   :  قرأ 

باملحكلة

فلتجارية بالدفر فلبيضاء بتاريخ 25

غشت 1)2) تحت رقم 789108

فلباقي بدون تغييب.

017I

sofoget

COIN ZEN ET BELLE II
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

COIN ZEN ET BELLE II شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلقنيطر0 

زنقة حلان فلفطوفكي و علر فبن 

فلعاص رقم 7) و )ج محل رقم 0   

10222 فلقنيطر0 فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.56219

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في 27  جنرب 1)2) تم  تحويل  

من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 

و  فلفطوفكي  حلان  زنقة  «فلقنيطر0 

)ج محل  و   (7 علر فبن فلعاص رقم 

فلقنيطر0 فملغرب»   10222    0 رقم 

«فلقنيطر0 زنقة حلان فلفطوفكي  إلى 

و علر فبن فلعاص رقم 7) و )ج محل 

رقم 0  و مكتب 6   10222 فلقنيطر0  

فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم 92227.

018I

FIBEN

BADRIMO SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

FIBEN

 HASSANIA 1 EL ALIA 5(7

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

BADRIMO SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 71) 

 Hassania I Rue 17 El Alia

Mohammedia - 20800 فملحلد ة 

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(5989

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تلت   (2(1 20  نا ر  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
رسني  محلد    (0( فلسيد  تفويت 

أصل  من  فجتلاعية  حصة  ججج 

ججج حصة لفائد0  فلسيد )0) محلد  

فلبضري بتاريخ 20  نا ر 1)2).

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

فالبتدفئية باملحلد ة  بتاريخ 7)  نا ر 

1)2) تحت رقم 190.

019I

FIBEN

BADRIMO sarl
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

FIBEN

 HASSANIA 1 EL ALIA 5(7

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

BADRIMO sarl  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
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وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 71) 

 Hassania I Rue 17 El Alia

Mohammedia - 20800 فملحلد ة 

فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(5989

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم تعيين   (2(1 20  نا ر  فملؤرخ في 

فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

تبعا  وحيد  محلد كلسيب  فلبضري  

لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة  بتاريخ 20  نا ر 

1)2) تحت رقم 190.

0(2I

STE FSMC SARL AU

STE SOMALMINE SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة 

STE FSMC SARL AU

 AV HASSAN II MIDELT 08 28

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،

MIDELT maroc

STE SOMALMINE SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالجتلاعي زنقة 

 MIDELT 54350     فلبطرفء ميدلت

MIDELT فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(5(1

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تلت   (2(1 28  جنرب  في  فملؤرخ 

نشاط  إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي :

فستغالل فملقالع .

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

20  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بليدلت  

))2) تحت رقم ))2)/21.

0(1I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE REJDALI TRAVAUX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE REJDALI TRAVAUX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي قصر 

تافروجت فلرصاني  - 222)5 

فلرشيد ة فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.10077

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( )1  نا ر  فملؤرخ في 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

   SOCIETE REJDALI TRAVAUX

122.222  رهم  رأسلالها  مبلغ 

قصر  فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن 

 5(222  - فلرصاني   تافروجت 

فلرشيد ة فملغرب نتيجة ل : فالزمة.

قصر  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

 5(222  - فلرصاني   تافروجت 

فلرشيد ة  فملغرب. 

و عين:

و  فلرجدفلي   حسن    فلسيد)0)  

فلرصاني   تافروجت  قصر  عنوفنه)ف) 

فملغرب كلصفي  فلرفشيد ة   5(222

)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 

فالبتدفئية بالرشيد ة  بتاريخ 18  نا ر 

))2) تحت رقم 01.

0((I

FOUZMEDIA

M A N AGRI
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
M A N AGRI شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 59 شارع 

موالي عبدفلعزيز إقامة موالي 
عبدفلعزيز فلرقم 0 - 10222 

فلقنيطر0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

205ج6
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   2(
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 M A N : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.AGRI
فإلنعاش   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلعقاري
فإلستغالل فلفالحي.

 59  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
إقامة  عبدفلعزيز  موالي  شارع 
 10222  -  0 موالي عبدفلعزيز فلرقم 

فلقنيطر0 فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  ويعيش  نائلة  فلسيد0 

بلجيكا --- --- فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  ويعيش  نائلة  فلسيد0 
بلجيكا --- --- فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطر0  بتاريخ )2 نونرب 

1)2) تحت رقم -.
Iج)0

comptoir expertise du maroc

SELF CITY CAR SARLAU
إعالن متعد  فلقرفرفت

comptoir expertise du maroc
 n°36 CITE EL HANAA
 BOUZNIKA ، 13100،
BOUZNIKA MAROC

SELF CITY CAR SARLAU «شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: محل 

بالعلار0 رقم ج تجزئة كوملا بوزنيقة. 
- 122ج1 بوزنيقة فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
ج0ج).

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 2ج  جنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
على  فلذي  نص   :21 رقم  قرفر 
فلكروفط  فلسيد  نصيب  بيع  ما لي: 
522 سهم بقيلة  رشيد ما مجلوعه 
122  رهم لكل سهم في فلشركة إلى 

فلسيد0 صفاء عرش . 
على  فلذي  نص   :2( رقم  قرفر 
ما لي: تغييب فلشكل فلقانوني للشركة 
من شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
فلى شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد 
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 8: فلذي  نص على ما لي: 
فصبحت  فلسيد0 عرش  صفاء تللك 
كل فسهم فلشركة ما مجلوعها 5222 

سهم بقيلة مائة  رهم للسهم 
بند رقم 6: فلذي  نص على ما لي: 
لها  صفاء  عرش  فلسيد0  فصبحت 
صالحية فلتوقيع بلفر ها على جليع 

فالورفق فملتعلقة بالشركة 
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاريخ  سليلان   برن  فالبتدفئية 

 نا ر ))2) تحت رقم 2ج.

0(0I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

URBAN LEGEND
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FMCOMPTA - Comptable Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،

Casablanca Maroc

URBAN LEGEND شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 7 

فلرقم 5 فلطابق فلثاني فلشقة رقم 0 

سعا 0 سيدي فلربنو�سي - 2612) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1ج80)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  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 LEGEND

شرفء   -  : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وفملالبس وفألحذ ة  فملنسوجات  وبيع 

وفملجوهرفت

وأشياء   ، فألثاث  وبيع  شرفء   -

وأ وفت  فملختلفة  وفلزينة  فلزجرفة 

فأل وفت  وجليع   ، وفألثاث   ، فملنزل 

فملنزلية

فلنارية  فلدرفجات  وبيع  شرفء   -

فلكهربائية وفلهجينة وفلغازية وجليع 
أنوفع فلدرفجات فلنارية فألجرى

أو  فلسوق،  في  وفلشرفء  فلبيع   -

فملحل فلتجاري أو عرب فألنتبنيت.

وفلتسويق  فإللكتبونية  فلتجار0   -
عرب فإلنتبنت

- فستيبف  وتصد ر.
 7 زنقة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 0 5 فلطابق فلثاني فلشقة رقم  فلرقم 
 (2612  - فلربنو�سي  سيدي  سعا 0 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : مو  رت  فلسيد   لتبي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد0 حوفء   الو :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد   لتبي مو  رت عنوفنه)ف) 
فلطابق   ( فلبيضاء  تجزئة  فلقدس 
 (2612 فلربنو�سي  8ج1  فلسفلي رقم 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.
عنوفنه)ف)  حوفء   الو  فلسيد0 
فلطابق   ( فلبيضاء  تجزئة  فلقدس 
 (2612 فلربنو�سي  8ج1  فلسفلي رقم 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد   لتبي مو  رت عنوفنه)ف) 
فلطابق   ( فلبيضاء  تجزئة  فلقدس 
 (2612 فلربنو�سي  8ج1  فلسفلي رقم 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ  فلبيضاء   بالدفر  فلتجارية 
27ج1  رقم  تحت   (2(( ج1  نا ر 

.(82815((
0(5I

gefoco

STE EL HAICHI TRAV
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

STE EL HAICHI TRAV   شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي جج بلوك 
8) حي فموني فسفي  - 0622 فسفي 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1((67
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( نونرب   (0
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE EL : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.  HAICHI TRAV
تربية   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فملاعز.
جج بلوك  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
فسفي   0622  - حي فموني فسفي    (8

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 1.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : فلحي�سي  رضوفن  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 522  : فلحي�سي  رضوفن  فلسيد 

بقيلة 122  رهم.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد0 سناء فلعسري  عنوفنه)ف) 
فسفي  كاوكي  فموني  12حي  12بلوك 

0622 فسفي فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد رضوفن فلحي�سي عنوفنه)ف) 
 0622 8)حي فموني فسفي   جج بلوك 

فسفي فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب   (0 بتاريخ  بآسفي   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم -.

0(6I

gefoco

STE BONIFLEUR
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

gefoco

 N 32 BIS AV LIBERETE QU

 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

STE BONIFLEUR  شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 08 زنقة 

فلدرفك حي بياضة فسفي - 0622 

فسفي فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

91ج)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 12  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. BONIFLEUR

غرض فلشركة بإ جاز : فلبستنة.

زنقة   08  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 

 0622  - فسفي  بياضة  حي  فلدرفك 

فسفي فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 1.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بكرين  لحسن  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 1222  : بكرين  لحسن  فلسيد 

بقيلة 122  رهم.
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وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  بكرين  لحسن  فلسيد 
زنقة فملنار0 حي سيدي بوزيد فسفي 

0622 فسفي فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  بكرين  لحسن  فلسيد 
زنقة فملنار0 حي سيدي بوزيد فسفي 

0622 فسفي فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
12  نا ر  بتاريخ  بآسفي   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم -.
0(7I

NORD SUD MANAGEMENT

IPG SUPPORT
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

NORD SUD MANAGEMENT
 C/O CAE ILOT 43 B BUREAU
 ZONE FRANCHE VILLE 15/10

 TANGER، 90000، TANGER
MAROC

IPG SUPPORT شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

 C/O , وعنوفن مقرها فإلجتلاعي
 Centre d’affaires ebusiness, lot
 43 b, Zone franche de Tanger -

.90000 TANGER MAROC
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.59215

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 أبريل   (8 في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
 PATRICK  (0( فلسيد  تفويت 
 CHARLES ANDRE GAVINET
522 حصة فجتلاعية من أصل 522 
 SYLVIA  (0( فلسيد  لفائد0   حصة 

LIANY بتاريخ 8) أبريل 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
ماي   (5 بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 661)0).
0(8I

NORD SUD MANAGEMENT

MEATCOM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

NORD SUD MANAGEMENT
 C/O CAE ILOT 43 B BUREAU
 ZONE FRANCHE VILLE 15/10

 TANGER، 90000، TANGER
MAROC

MEATCOM شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

 C/O , وعنوفن مقرها فإلجتلاعي
 Centre d’affaires ebusiness, lot
 43 b, Zone franche de Tanger -

.90000 TANGER MAROC
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.87529

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 5)  ونيو  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
  ISMAEL  (0( فلسيد  تفويت 
حصة فجتلاعية   ELMAHDALI (5
فلسيد  حصة لفائد0    52 من أصل 
)SAMIL  ELMAHDALI (0 بتاريخ 5) 

 ونيو 1)2).
 (0( فلسيد  تفويت 
 ABDERRAHMANE ANANI
 52 أصل  من  فجتلاعية  حصة   52
 CELINE  (0( فلسيد  لفائد0   حصة 
 DOMINIQUE ELMAHDALI

بتاريخ 5)  ونيو 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
أكتوبر   (1 بتاريخ  فلتجارية بطنجة  

1)2) تحت رقم 07121).

0(9I

كفاءفت كونسولتينغ

A AND Y Sourcing
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

كفاءفت كونسولتينغ
)08 شارع محلد فلخرفزعلار0 

فلتوزفني تطوفن ، 222ج9، تطوفن 
فملغرب

A AND Y Sourcing شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مكتب رقم 
8ج فلطابق فلرفبع مكاتب فلنخيل 

شارع فلحسن فلثاني تطوفن - 222ج9 
تطوفن فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
2775ج

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 A AND : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.Y Sourcing
فالستيبف    : غرض فلشركة بإ جاز 

وفلتصد ر.
مكتب   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
رقم 8ج فلطابق فلرفبع مكاتب فلنخيل 
شارع فلحسن فلثاني تطوفن - 222ج9 

تطوفن فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 722   : بنعو 0  عدنان  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
22ج    : فلحدف   فلسيد  وسف 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  بنعو 0  عدنان  فلسيد 
شارع 29 أبريل فقامة فلرمانة رقم ج2 

تطوفن 222ج9 تطوفن فملغرب.
فلسيد  وسف فلحدف  عنوفنه)ف) 
مرتيل   طريق   (9 رقم  ف رفن  تجزئة 

222ج9 تطوفن فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  بنعو 0  عدنان  فلسيد 
شارع 29 أبريل فقامة فلرمانة رقم ج2 

تطوفن 222ج9 تطوفن فملغرب

فلسيد أحلد محلو  عبد فلرفزق 
شارع   27 عنوفنه)ف)  حنفي  حافظ 
فسكندر فبرفهيم ميامي منتزه 21ج99 

فلغربية مصر
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
12  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بتطوفن  

))2) تحت رقم ج7ج.
2Iج0

COFISCOM

LATCHINA S M N PRO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

LATCHINA S M N PRO شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  رقم 125 
زنقة تالسينت حي فلليلون - 22جج6 

بركان فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج6)8
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 10  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.LATCHINA S M N PRO
فالنعاش   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلعقاري.
عنوفن فملقر فالجتلاعي :  رقم 125 
22جج6  زنقة تالسينت حي فلليلون - 

بركان فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

222.222.)  رهم، مقسم كالتالي:
 12.222   : فلسيد نصيبي سليب 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
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 12.222   : فلسيد نصيبي محلد 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  سليب  نصيبي  فلسيد 
22جج6  زنقة تالسينت حي فلليلون  

بركان فملغرب.
عنوفنه)ف)  محلد  نصيبي  فلسيد 
22جج6  98) زنقة لندن حي فلليلون 

بركان فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  نصيبي سليب   فلسيد 
22جج6  فلليلون  تالسينت حي  زنقة 

بركان فملغرب
عنوفنه)ف)  محلد  نصيبي  فلسيد 
22جج6  98) زنقة لندن حي فلليلون 

بركان فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  بربكان   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 116.
1Iج0

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

TAWANTE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

فلطابق فلثالث شارع عالل فبن عبد 
هللا رقم )ج فلريش ، 022)5، فلريش 

فملغرب
TAWANTE     شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي قصر 

زفوية سيدي بوكيل فلريش - 5022) 
فلريش فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج151.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم   (2(1 ))  جنرب  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«022.222  رهم» أي من «122.222 
عن  «522.222  رهم»  إلى   رهم» 
أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
27  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بليدلت  

))2) تحت رقم 26.
I)ج0

FARAH CONSEILS

STE KAYM IMMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

FARAH CONSEILS
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 11

 2éme ETAGE ، 20000،
CASABLANCA MAROC

STE KAYM IMMO  شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )1 زنقة 
صربي بوجلعة فلطابق 1 رقم 6 - 

222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.5(7755

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( 27  نا ر  فملؤرخ في 
نور  فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

فلد ن كريم كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم )82850.
Iجج0

فملحاسب إلياس علرفني

SANI FNIDEQ
إعالن متعد  فلقرفرفت

فملحاسب إلياس علرفني
تجزئة فألميب0 شارع فملوحد ن فلطابق 

فألول رقم )2 ، 122ج9، فلفنيدق 
MAROC

SANI FNIDEQ «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: تجزئة 
فألميب0 رقم 051 ب - 122ج9  

فلفنيدق فملغرب .
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.(5815

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 8) أكتوبر 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

على  فلذي  نص   :21 رقم  قرفر 

ما لي: تفويت 522 حصة للشركة من 

فلحامل  فلعزيز  عبد  فملنقاري  فلسيد 

رقم  فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

فلزفهي  فلسيد0  لفائد0   SH0618ج

فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة  إكرفم، 

 LF06858 فلوطنية رقم

على  فلذي  نص   :2( رقم  قرفر 

ما لي: تفويت 522 حصة للشركة من 

فلحامل  فلعزيز  عبد  فملنقاري  فلسيد 

رقم  فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

فلزفهي  فلسيد0  لفائد0   SH0618ج

فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة  مونية، 

  LF0272( فلوطنية رقم

على  فلذي  نص  ج2:  رقم  قرفر 

رفزين  اسين  فلسيد  إستقالة  ما لي: 

وتعيين  للشركة  كلسيب  مهامه  من 

فملغربية  فلزفهي،  إكرفم  فلسيد0 

فلجنسية وفلحاملة لبطاقة فلتعريف 

 LF06858 فلوطنية رقم

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

فلذي  نص   :27  +  26 رقم  بند 

فلشركة  مال  رأس  مبلغ  ما لي:  على 

 : كالتالي  مقسم  122222  رهم 

حصة   522 فلزفهي  إكرفم  فلسيد0 

للحصة وفلسيد0  122  رهم  بقيلة 

مونية فلزفهي 522 حصة بقيلة 122 

 رهم

بند رقم 15: فلذي  نص على ما لي: 

فلسيد0   : للشركة  فلقانوني  فملسيب 

لبطاقة  فلحاملة  فلزفهي،   إكرفم 

LF06858 فلتعريف فلوطنية رقم

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب   (9 بتاريخ  فالبتدفئية بتطوفن  

1)2) تحت رقم 7216.

0Iج0

FIDUCIA-MID

HRYM SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 فلطابق فالول طريق مكناس 
ميلالل ميدلت ، 52ج50، ميدلت 

ميدلت
HRYM SARL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم ج1 
تجزئة فلقصباوي ميلالل ميدلت - 

52ج50 ميدلت فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

7ج2ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 HRYM : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SARL
غرض فلشركة بإ جاز : فملفاوضة و 

فألشغال فملختلفة أو فلبناء  .
ج1  رقم   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
 - ميدلت  ميلالل  فلقصباوي  تجزئة 

52ج50 ميدلت فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (52   : فجريض   فلسيد حسام 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 (52   : فلسيد مصطفى قسلاوي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد  ونس عثلان  :  52) حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
 (52   : فمكون   رضوفن  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
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فلسيد حسام فجريض  عنوفنه)ف) 
ميدلت  52ج50    21 شارع سال فملو 

فملغرب.
قسلاوي  مصطفى  فلسيد 
فلكرم   تجزئة   182 رقم  عنوفنه)ف) 

52ج50 ميدلت فملغرب.
عنوفنه)ف)  عثلان   فلسيد  ونس 
52ج50  فجرمجيون   فلقدس  زنقة 

ميدلت فملغرب.
عنوفنه)ف)  فلسيد رضوفن فمكون  
رقم 561 مكرر شارع ثورية فلسقاط 
ميدلت  52ج50   2( فلرياض  حي 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  جوجو  صفاء  فلسيد0 
رقم 28) شارع موالي  وسف 52ج50 

ميدلت فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بليدلت  

))2) تحت رقم ج1.
5Iج0

ف كو كونسيل

ACOM ‹ Z INTERNATIONAL
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

ف كو كونسيل
6) حي فلريحان فلطابق 1 فلشقة ) 
حي فلرفحة. ، 2552)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
 ACOM ‹ Z INTERNATIONAL
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : 167 
شارع عبدفملومن إقامة فليلامة 

فلطابق 1 رقم )  - 2852) 
فلدفرفلبيضاء فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.(66799
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل   (2(1 نونرب   2( فملؤرخ في 
 ACOM ‘ Z INTERNATIONAL
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 

رأسلالها  مبلغ  فلوحيد  فلشريك 
مقرها  وعنوفن  12.222  رهم 
عبدفملومن  شارع   167 فإلجتلاعي 
 -   ( رقم   1 فلطابق  فليلامة  إقامة 
فملغرب نتيجة  فلدفرفلبيضاء   (2852

لتوقف فلنشاط.
و عين:

أبو إبرفهيمي و  زكية     فلسيد)0) 
 06RUE THEOPHILE عنوفنه)ف)  
فلدفرفلبيضاء   GAUTHIER  20680

فملغرب كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
بتاريخ )2 نونرب 1)2) وفي 167 شارع 
فلطابق  فليلامة  إقامة  عبدفملومن 
فلدفرفلبيضاء   (2852  -   ( رقم   1

فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر 1)2) تحت رقم 828789.
6Iج0

موثق باملحلد ة

Investissement BEN DRISS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

موثق باملحلد ة
رقم 0)، تجزئة فملنار، شارع 

فلرياض، فملحلد ة. ، 2)28)، 
فملحلد ة فملغرب

 Investissement BEN DRISS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلدفر 

فلبيضاء، فملعاريف، 6، زنقة عزيز 
بالل، فلطابق فلثاني، رقم ج.  - 
2822) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8261
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.Investissement BEN DRISS
فإلنعاش   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلعقاري.
فلدفر   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
عزيز  زنقة   ،6 فملعاريف،  فلبيضاء، 
 - ج.   رقم  فلثاني،  فلطابق  بالل، 

2822) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد0 فاطلة  ر وش عنوفنه)ف) 
 (2822 0)، تجزئة فملنار.  فملحلد ة، 

فملحلد ة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 فاطلة  ر وش عنوفنه)ف) 
 (2822 0)، تجزئة فملنار.  فملحلد ة، 

فملحلد ة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 26 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827589.
7Iج0

ف كو كونسيل

 ECOLE DE SANTE PRIVEE
AVICENNE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

ف كو كونسيل
6) حي فلريحان فلطابق 1 فلشقة ) 
حي فلرفحة. ، 2552)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
 ECOLE DE SANTE PRIVEE

AVICENNE شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي جج0 
شارع محلد فلخامس - 2562) 

فلدفرفلبيضاء ملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

0505ج1.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 21  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
أغزف ي   أمين    (0( تفويت فلسيد 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   (.222
 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   (.222
نونرب   (9 بتاريخ  فملفكوك  محلد 

.(2(1
تفويت فلسيد )0) أمينة  بن علر 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   1.222
 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.222
21  جنرب  عبدفلسالم حلاري بتاريخ 

.(2(1
بن  كريلة   (0( فلسيد  تفويت 
من  فجتلاعية  حصة   1.222 علر 
فلسيد  لفائد0   حصة   1.222 أصل 
21  جنرب  فلخليل بتاريخ  عي�سى    (0(

.(2(1
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 27 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 9)8276.
8Iج0

FIBEN

BADRIMO sarl
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

FIBEN
 HASSANIA 1 EL ALIA 5(7
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
BADRIMO sarl  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
و عنوفن مقرها فالجتلاعي 71) 
 Hassania I Rue 17 El Alia

Mohammedia - 20800 فملحلد ة 
.

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(5989
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم تحويل   (2(1 20  نا ر  فملؤرخ في 
فلشكل فلقانوني للشركة من «شركة 
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ذفت فملسؤولية فملحدو 0» إلى «شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحلد ة  بتاريخ 20  نا ر 

1)2) تحت رقم 190.
9Iج0

COMPTA-YASS SARL AU

CHRONOTAC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE BR 10 V.N SAFI ،

46000، SAFI MAROC
CHRONOTAC شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلرقم 6 

بلوك ج حي سعيد0 1 آسفي فملغرب - 
06222 آسفي فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.122(1
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  2)  جنرب  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها  مبلغ    CHRONOTAC
مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
حي  ج  بلوك   6 فلرقم  فإلجتلاعي 
 06222  - فملغرب  آسفي   1 سعيد0 
إنعدفم   : ل  نتيجة  فملغرب  آسفي 

فلدعم فملالي.
 6 و حد  مقر فلتصفية ب فلرقم 
بلوك ج حي سعيد0 1 آسفي فملغرب - 

06222  آسفي فملغرب. 
و عين:

عبد هللا و  بن مو�سى    فلسيد)0) 
عنوفنه)ف) 12 فلزنقة 12 حي بال  فلجد 
آسفي 06222 آسفي 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 
18  نا ر  بتاريخ  بآسفي   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم ج0.

002I

SAGEST

 COOL-MASTER CHEF
SERVICES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
 COOL-MASTER CHEF SERVICES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلشقة 
بالطابق فلثاني بعد فلسفلي رقم 

95 ر  تجزئة فالنبعاث ) رفس فملاء - 
2222ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
72879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 1ج  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
COOL- : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.MASTER CHEF SERVICES
غرض فلشركة بإ جاز : بيع ف وفت 
فملقاهي ملول حفالت و مقهي ومطعم 
فلشقة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
رقم  فلسفلي  بعد  فلثاني  بالطابق 
 - ) رفس فملاء  95 ر  تجزئة فالنبعاث 

2222ج فاس فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
بقيلة  0جج   : فلسيد هشام لزعر 

122  رهم.

فلسيد  ونس فلريكط : ججج بقيلة 
122  رهم.

ججج   : فلرميلي  فلسيد  وسف 
بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

حي  فلسيد هشام لزعر عنوفنه)ف) 
فلشقف  عين  فملاء  رفس  فملرفك�سي 
موالي يعقوب 2222ج فاس فملغرب.

عنوفنه)ف)  فلريكط  فلسيد  ونس 
عين  ر   ج5  رقم   ( فالنبعاث  تجزئة 
فلشقف موالي يعقوب 2222ج فاس 

فملغرب.
فلسيد  وسف فلرميلي عنوفنه)ف) 
تعاونية فلنصر رفس فملاء عين فلشقف 
موالي يعقوب 2222ج فاس فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

حي  فلسيد هشام لزعر عنوفنه)ف) 
فلشقف  عين  فملاء  رفس  فملرفك�سي 

موالي يعقوب 2222ج فاس فملغرب
عنوفنه)ف)  فلريكط  فلسيد  ونس 
عين  ر   ج5  رقم   ( فالنبعاث  تجزئة 
فلشقف موالي يعقوب 2222ج فاس 

فملغرب
فلسيد  وسف فلرميلي عنوفنه)ف) 
تعاونية فلنصر رفس فملاء عين فلشقف 

موالي يعقوب 2222ج فاس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 29).
001I

ECOTIC

SIMAFOC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة

ECOTIC
 rue mohamed diouri 80

 casablanca ، 20000، casablanca
maroc

SIMAFOC «شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: جج1 زنقة 
122 شارع فلدوحة ، تجزئة منى - 

2072) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

«مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.519(5
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 25  نا ر ))2)
فألسا�سي  فلنظام  مالءمة  تقرر 
فلقانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

فعا 0 صياغة فلنظام فالسا�سي 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم ج82879.
00(I

ف كو كونسيل

GILET INDUS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

ف كو كونسيل
6) حي فلريحان فلطابق 1 فلشقة ) 
حي فلرفحة. ، 2552)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
GILET INDUS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : 197 

شارع فملقاومة فلطابق 6 - 2552) 
فلدفرفلبيضاء  فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج570ج0.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  ج1  جنرب  فملؤرخ في 
GILET INDUS شركة ذفت فملسؤولية 
 122.222 رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0 
 197  رهم وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 
 (2552  -  6 فلطابق  فملقاومة  شارع 
فملغرب نتيجة لتوقف  فلدفرفلبيضاء  

فلنشاط.
و عين:

و  فلهاشمي  سعد   فلسيد)0) 
عين  ج1  رقم  عكاشة  حي  عنوفنه)ف) 
فلسبع  60ج2) فلدفرفلبيضاء  فملغرب 

كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
 197 وفي   (2(1 ج1  جنرب  بتاريخ 
 (2552  -  6 فلطابق  فملقاومة  شارع 

فلدفرفلبيضاء  فملغرب.
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828792.
Iج00

فلفار�سي فستشارفت

 INSTITUT PRIVE
PLAZATORO

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

فلفار�سي فستشارفت
حي مربوك شارع ج رقم ج0 ، 

92222، طنجة فملغرب
 INSTITUT PRIVE PLAZATORO

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 120 

طريق تطوفن فلطابق فالول رقم 1  - 
92222 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج8جج)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 2ج  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.INSTITUT PRIVE PLAZATORO
فلدعم   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فملدر�سي.
 120  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 -   1 طريق تطوفن فلطابق فالول رقم 

92222 طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (52   : محلد  فلشعبي  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 (52   : محلد  فلصغيب  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 (52   : سناء  فلصغيب  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد فلصغيب معاذ :  52) حصة 
بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 فلشعبي محلد عنوفنه)ف) 
 0 رقم  فلثاني  فلطابق   ((( سليلة 
طريق فلركايع  92222 طنجة فملغرب.
عنوفنه)ف)  محلد  فلصغيب  فلسيد 
حي بن كيبفن زنقة 0) رقم 0  92222 

طنجة فملغرب.
عنوفنه)ف)  سناء  فلصغيب  فلسيد0 
 92222 11 9رقم  حي بن كيبفن زنقة 

طنجة فملغرب.
عنوفنه)ف)  معاذ  فلصغيب  فلسيد 
حي بن كيبفن زنقة 0) رقم 0  92222 

طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
حي  فلسيد علر فغزيل عنوفنه)ف) 
 92222  11 9رقم  زنقة  كيبفن  بن 

طنجة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
26  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج1)ج05)))1.
000I

ASMAA MEDIA GROUP

SAGHRANI CAR
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب فلرومي بلوك 9ج فلرقم 

2) فلربنو�سي فلبيضاء، 2222)، 
فلبيضاء فملغرب

SAGHRANI CAR شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 82 شارع 

موالي فسليلان فملكتب )) فلطابق 1 
عين فلسبع - ف لبيضاء فملغرب .

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.519527
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 21  جنرب  في  فملؤرخ 

محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة  حل 
 SAGHRANI فلوحيد  فلشريك  ذفت 
CAR  مبلغ رأسلالها 122.222  رهم 
شارع   82 فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن 
موالي فسليلان فملكتب )) فلطابق 1 
عين فلسبع - ف لبيضاء فملغرب  نتيجة 

ل : عدم فالشتغال.
و حد  مقر فلتصفية ب 82 شارع 
موالي فسليلان فملكتب )) فلطابق 1 

عين فلسبع - 1 لبيضاء فملغرب. 
و عين:

فلسيد)0)  فاطلة فلزهرفء  فملغوري 
و عنوفنه)ف) فلبيصاء  ف لبيضاء فملغرب 

كلصفي )0) للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 
: 82 شارع موالي فسليلان فملكتب )) 

فلطابق 1 عين فلسبع فلبيضاء
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج)  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 825691.
005I

SUCCES JOBS CONSULTIN

INNOVSTEPS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SUCCES JOBS CONSULTIN
شارع فلبعث رقم 6ج حي فلقدس 
فلعيون ، 72222، فلعيون فملغرب

INNOVSTEPS شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

فلقصبة شارع أفغانستان رقم )2 - 
72222 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
9919ج

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 15  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.INNOVSTEPS
فألنتاج   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلسنلائي و فلتلفزي ....
حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 -  2( فلقصبة شارع أفغانستان رقم 

72222 فلعيون فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
22.222ج  مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
222.ج    : لحويلد  مريم  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  لحويلد  مريم  فلسيد0 
حي فلقصبة شارع أفغانستان رقم 26 

72222 فلعيون فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  لحويلد  مريم  فلسيد0 
حي فلقصبة شارع أفغانستان رقم 26 

72222 فلعيون فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم 106.
006I

FUDICAIRE ISMAILI

STE EXCEL BENNE SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب جد د للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي فلتقدم بلوك ) رقم 27 فلسلار0 

ES-SMARA MAROC ،7(222 ،
  STE EXCEL BENNE SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
 AV EL وعنوفن مقرها فإلجتلاعي

 MAGHRIB EL AARABI N° 107 ES
SEMARA - 72000 فلسلار0 فملغرب.
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تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1567
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم تعيين   (2(( 10  نا ر  فملؤرخ في 
فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

لكويس رقية كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالسلار0  

))2) تحت رقم ))2)/10.

007I

FLASH ECONOMIE

VENTEC
شركة فملساهلة

رفع رأسلال فلشركة

VENTEC
شركة مساهلة، رأسلالها 

172.222.222.-  رهـم
فملقر فلرئيس: طريق فلرباط – عين 

فلسبع – 52)2) فلدفرفلبيضـاء
فلسجل فلتجاري عد  ج55.ج1 – 

فلتعريف فلضريبي عد  7ج216021
فلتعريف فملوحد لللقاولة: 

222279772222295
إعالن عن فلزيا 0 في رأسلال شركة 

«فنتيك» 
عن طريق ضم و مج شركة «م.ف. 

للسالمة»
محرر  عرفي  عقد  بلوجب   
 ،(2(1 أكتوبر   (( في  بالدفرفلبيضاء 
 VM قامت شركة «ف.م. للسالمة – 
مساهلة،  شركة   ،«SECURITE
12.222.222  رهم،  رأسلالها 
بالطريق  فلرئيس  مقرها  وفلكائن 
سيدي مومن   ،1215 رقم  فلثالثية  
بإنجاز  فلدفرفلبيضاء،   (2022  –
لفائد0  فلضم  سبيل  على  تقد لة 
 «VENTEC  – «فنتيك  شركة 
أساس  على  أصولها  عناصر  لكافة 
1ج  نا ر  بتاريخ  فملنتهية  فلحسابات 
1)2) بقيلة 19.21).00).00  رهم 
وهو ما  لثل تقد لة صافية قدرها 

15.ج6ج.8)17.9  رهلا.

جليع  فعتبار  تقرر  أنه  كلا 
فلعلليات فملوجبة أو فلسالبة فملنجز0 
من طرف شركة «ف.م. للسالمة» ما 
بين فلتاريخ فملبين أعاله وتاريخ فإلنجاز 
فلنهائي لعللية فلضم كلا لو أنه تم 
 – «فنتيك  شركة  لحساب  إنجازها 

.«VENTEC
وعلى سبيل مكافأ0 هذه فلتقد لة 
وفعتبارف لللساهلة فلتي كانت تللكها 
قامت  للسالمة»،  «ف.م.  شركة  في 
بالزيا 0 في رأسلالها  شركة «فنتيك» 
ما  إصدفر  عرب   90.822.22 بلبلغ 
قدره 070 سهم جد د بقيلة أسلية  
22.22)  رهم للسهم فلوفحد  قدرها 
محرر0 بالكامل. وقد تم توزيع فألسهم 
فملذكور0 بين مساهمي شركة «ف.م. 
بلعدل  هي،  باستثنائها  للسالمة»، 
شركة  شركة  في  وفحد   (1( سهم 
أربعة أسهم في   (0( مقابل   «فنتيك» 
فعتبار  مع  للسالمة»  «ف.م.  شركة 
لألسهم  ملاثلة  فملذكور0  فألسهم 

فلقد لة.
فإلجلالية  فملكافأ0  بلغت  وقد 
للضم ما قدره 15.ج6.56ج).9  رهلا.
وقد أصبحت عللية فلضم نهائية 
بتاريخ 15  جنرب 1)2) كلا هو ثابت 
فلعام فالستثنائي  من محضر فلجلع 
لشركة «م.ف. للسالمة» وكذف محضر 
لشركة  فالستثنائي  فلعام  فلجلع 
15  جنرب  في  فملؤرجين  «فنتيك» 
1)2). وقد أصبحت شركة ’فتنيك» 
فاتح  من  فعتبارف  للللتلكات  حائز0 

فربف ر 1)2).
 6 تم تعد ل فلفصل  عليه،  وبناء 
وذلك  للشركة  فألسا�سي  فلنظام  من 

على فلنحو فملبين أ ناه.
فلفصل 6: رأس فملال

في  فلشركة  رأسلال  تحد د  تم 
مبلغ 172.290.822.22  رهم مقسم 
 (22.22 852.070 سهم من فئة  إلى 
 رهم للسهم فلوفحد مرقلة من 1 إلى 

.852.070
بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية  فملحكلة  لدى  فلضبط 
بالدفرفلبيضاء بتاريخ 20  نا ر ))2) 

تحت عد  2ج8271.
لإلعالن

فلرئيس فملد ر فلعام
008I

FARAH CONSEILS

STE KAYM IMMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

FARAH CONSEILS

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 11

 2éme ETAGE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

STE KAYM IMMO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )1 زنقة 

صربي بوجلعة فلطابق 1 رقم 6 - 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.5(7755

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تلت   (2(( 27  نا ر  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

فلتهومي  حلز0   (0( تفويت فلسيد 

522 حصة فجتلاعية من أصل 522 

كريم نور   (0( فلسيد  حصة لفائد0  

فلد ن بتاريخ 27  نا ر ))2).

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم )82850.

009I

فملساوي

STE JEMMAME TRAV
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فملساوي

12 علار0 غنينو شقة 17 زنقة أبو 

فلطيب فملتنبي ، 2222ج، فاس 

فملغرب

STE JEMMAME TRAV شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي علار0 

الم فلشقة 10 تجزئة باب فلسالم ج 

زوفغة فاس - 2222ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

72875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.JEMMAME TRAV

أشغال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

مختلفة وفلبناء.

علار0   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

ج  تجزئة باب فلسالم   10 الم فلشقة 

زوفغة فاس - 2222ج فاس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فللطيف  عبد  جلام  فلسيد 

122  رهم  بقيلة  حصة   1.222   :

للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فللطيف  عبد  جلام  فلسيد 

عنوفنه)ف) علار0 الم فلشقة 10 تجزئة 

2222ج  زوفغة فاس  ج  باب فلسالم 

فاس فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فللطيف  عبد  جلام  فلسيد 

عنوفنه)ف) علار0 الم فلشقة 10 تجزئة 

2222ج  زوفغة فاس  ج  باب فلسالم 

فاس فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 27).

052I
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STE FSMC SARL AU

 STE AMESHOUL SERVICES
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
توسيع نشاط فلشركة 

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 28

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

 STE AMESHOUL SERVICES
SARL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فالجتلاعي رقم 

07 شارع فملسيب0 فلخضرفء بومية 
 MIDELT 54350     ميدلت

MIDELT فملغرب.
توسيع نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(801

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 أكتوبر   20 في  فملؤرخ 
نشاط  إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي :
بيع فلغاز فملكبوس.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
26  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بليدلت  

))2) تحت رقم ))2)/25.

051I

عا ل فلزميتة - محاسب-

AGRU CONSTRU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

عا ل فلزميتة - محاسب-
52) حي فال فرسة بلوك ) تاز0 ، 

5222ج، تاز0 فملغرب
AGRU CONSTRU شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حد أوال  

فزبا ر تاز0 - )520ج تاز0 فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج)02.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  2)  جنرب  فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
  AGRU CONSTRU فلشريك فلوحيد
122.222  رهم  رأسلالها  مبلغ 
أوال   فإلجتلاعي حد  مقرها  وعنوفن 
فزبا ر تاز0 - )520ج تاز0 فملغرب نتيجة 

ل : -فنعدفم فملر و  ة.
و حد  مقر فلتصفية ب حد أوال  

فزبا ر تاز0 - )520ج تاز0 فملغرب. 
و عين:

و  فلطيبي  لحسن    فلسيد)0) 
بني  خلف  فلشحاوطة  عنوفنه)ف) 
تاز0  فملحلد ة   (2822 فملحلد ة 

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 
18  نا ر  بتاريخ  بتاز0   فالبتدفئية 

1)2) تحت رقم ))2)/0).
05(I

gestion  pluriel

WAHOUB  FRERES  SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وفا0 شريك

gestion  pluriel
فمل  0   زنقة  06  رقم  12  
فلربنو�سي  -  فلدفر  فلبيضاء ، 
2622)، فلدفر  فلبيضاء فملغرب

WAHOUB  FRERES  SARL  شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 51 شارع  
سهيب  فلرومي  فمل 1  سيدي  

فلربنو�سي    فلدفر  فلبيضاء   - 2622)  
فلدفر  فلبيضاء  فملغرب.

وفا0 شريك
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

2915ج1.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
))2) تم فإلعالم  ج2  نا ر  فملؤرخ في 
بوفا0 فلشريك أحلد وهوب و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا فلورثة  على  حصصه 

 (2(1 7)  جنرب  في  فملؤرخ  فإلرفثة 
بالشكل فألتي :

 595   ، بشرى بلقائد   فلسيد)0) 
حصة .

ج69    ، وهوب   مريم   فلسيد)0) 
حصة .

فلسيد)0) جد جة  وهوب  ،  ج69 
حصة .

ج69    ، وهوب   سار0   فلسيد)0) 
حصة .

ج69    ، وهوب   هاجر   فلسيد)0) 
حصة .

فلسيد)0)   فبرفهيم  وهوب  ،  27ج 
حصة .

  ، وهوب   فملصطفى     فلسيد)0)  
27ج حصة .

فلسيد)0) كلال     وهوب  ،  27ج 
حصة .

فلسيد)0)  حليلة   وهوب  ،  150 
حصة .

 150   ، ليلى    وهوب   فلسيد)0)  
حصة .

 150   ، فلسيد)0)  سلية  وهوب  
حصة .

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم ج82880.
Iج05

فيكاميد

ZAIDA PARTENAIRE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فيكاميد
ج، شارع فلوحد0 فلطابق فألول رقم 1 

، 222ج9، تطوفن فملغرب
ZAIDA PARTENAIRE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مركز 

باب فلقصيبات بني أحلد فلغربية 
شفشاون - ج)911 بني أحلد 

فلغربية شفشاون فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1687
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  نا ر 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 ZAIDA : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PARTENAIRE

غرض فلشركة بإ جاز :  
تحويل فألموفل وجدمات مالية أجرى

فملعامالت  تسييب   

فإللكتبونية

تحصيل فلفوفتيب نيابة عن   

فلغيب

مركز   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فلغربية  أحلد  بني  فلقصيبات  باب 

شفشاون - ج)911 بني أحلد فلغربية 

شفشاون فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
زف دف   فلزهرفء  فاطلة  فلسيد0 

122  رهم  بقيلة  حصة   522   :

للحصة.

فلسيد محلد زيدف    :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
زف دف   فلزهرفء  فاطلة  فلسيد0 

بشارع كابول زنقة فلنجاح  عنوفنه)ف) 
 رب 1 رقم 0 تطوفن 222ج9 تطوفن 

فملغرب.

عنوفنه)ف)  زيدف     محلد  فلسيد 
بشارع كابول زنقة فلنجاح  رب 1 رقم 

0 تطوفن 222ج9 تطوفن فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
زف دف  فلزهرفء  فاطلة  فلسيد0 

بشارع كابول زنقة فلنجاح  عنوفنه)ف) 
 رب 1 رقم 0 تطوفن 222ج9 تطوفن 

فملغرب

عنوفنه)ف)  زيدف     محلد  فلسيد 
بشارع كابول زنقة فلنجاح  رب 1 رقم 

0 تطوفن 222ج9 تطوفن فملغرب
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بشفشاون  بتاريخ )1  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/9.

050I

FISCAL & LEGAL TEAM

 GECKO ڭيكو كانسولتينڭ

CONSULTING
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

FISCAL & LEGAL TEAM

 RUE TAHA HOUCINE 5EME ج

 ETAGE QUARTIER GAUTHIER،

20060، CASABLANCA MAROC

 GECKO ڭيكو كانسولتينڭ

CONSULTING شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  65)، 

شارع فلزرقطوني٬ فلطابق فلتاسع 
رقم )9 فلدفر فلبيضاء - 2262) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج8090).

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

218) تقرر حل  5)  جنرب  فملؤرخ في 

ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 

كانسولتينڭ  ڭيكو  فلوحيد  فلشريك 

مبلغ    GECKO CONSULTING
وعنوفن  52.222  رهم  رأسلالها 

شارع   ،(65 فإلجتلاعي   مقرها 

 9( فلطابق فلتاسع رقم  فلزرقطوني٬ 

فلدفر فلبيضاء - 2262) فلدفرفلبيضاء 

فلشريك  قرر   : ل  نتيجة  فملغرب 

ألحكام  وفقا  للشركة،  فلوحيد 

فلقوفنين فملعلول بها تصفية مسبقة

للشركة..

 ،(65 فلتصفية ب   مقر  و حد  

فلتاسع  فلطابق  فلزرقطوني٬  شارع 
 (2262  - فلبيضاء  فلدفر   9( رقم 

فلدفرفلبيضاء فملغرب. 

و عين:
و  ڭييوط   بيبنار   فلسيد)0) 
 (2262 فلدفرفلبيضاء  عنوفنه)ف) 
 (0( كلصفي  فملغرب  فلدفرفلبيضاء 

للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية :
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج)  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

أبريل 219) تحت رقم 722595.
055I

FISCAL & LEGAL TEAM

أليثيا كرياسيون
إعالن متعد  فلقرفرفت

FISCAL & LEGAL TEAM
 RUE TAHA HOUCINE 5EME ج
 ETAGE QUARTIER GAUTHIER،
20060، CASABLANCA MAROC

أليثيا كرياسيون «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 1ج1 شارع 
أنفا، إقامة أزور،فملكتب 11 بالدفر 
فلبيضاء  - 2262) فلدفر فلبيضاء  

فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.517565

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 5) أكتوبر 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
مسيب  تعيين   1- رقم  قرفر 
قرر  ما لي:  على  فلذي  نص  جد د: 
بتاريخ  فالستثنائي،  فلعام  فلجلع 
1)2)/5/12)، تعيين مسيب0 جد د0 
ذفت  مارسا  ا،  كليليا  فلسيد0 
بتاريخ  مز ف 0  فلفرنسية،  فلجنسية 
1966/)17/2، فلحاملة لجوفز فلسفر 

16CP52476 رقم
قرفر رقم تعد ل فلنظام فألسا�سي 
قرر  فلذي  نص على ما لي:  للشركة: 
فلجلع فالستثنائي تعد ل فملا 0 10من 

فلنظام فألسا�سي وتحد ثه.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 
فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم تعد ل وفعتلا  فملا 0 10 
من فلنظام فألسا�سي: فلذي  نص على 
ما لي: نتيجة للقرفر فملتخد، تم تعد ل 

فملا 0 10 من فلنظام فألسا�سي 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 29 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

نونرب 1)2) تحت رقم ج79905.
056I

ETS COMPTA HOUSE

EL FATTAK ANAS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

EL FATTAK ANAS شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلنهضة 
فكللوس جنيفر0 - 50222 جنيفر0 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0129
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   29
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 EL  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.FATTAK ANAS
فالشغال   : غرض فلشركة بإ جاز 
لحساب  فلبضائع  فملختلفة-نقل 

فلغيب. .
حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 50222  - جنيفر0  فكللوس  فلنهضة 

جنيفر0 فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 1222  : فناس  فلفتاك  فلسيد 
بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد فلفتاك فناس عنوفنه)ف) حي 
 50222 جنيفر0  فكللوس  فالنبعاث 

جنيفر0 فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلفتاك فناس عنوفنه)ف) حي 
 50222 جنيفر0  فكللوس  فالنبعاث 

جنيفر0 فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بخنيفر0  بتاريخ )2  جنرب 

1)2) تحت رقم 1)0.
057I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

LIBERTAD  CAR  RENTAL 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق فلرب د 12ج فلرئيسية 
فلرشيد ة ، 222)5، فلرشيد ة 

فملغرب
 LIBERTAD  CAR  RENTAL   شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطلبق 

فلسفلي رقم 02ج تجزئة وف  فلدهب 
- 222)5 فلرشيد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج1551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 )2  جنرب 
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 

.  LIBERTAD  CAR  RENTAL
كرفء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلسيارفت بدون سائق.
فلطلبق   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
تجزئة وف  فلدهب  02ج  فلسفلي رقم 

- 222)5 فلرشيد ة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد بعدي  وسف :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد با و فحسا ن :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  بعدي  وسف  فلسيد 
فلرشيد ة  فوفوس  فلبالغلة  قصر 

222)5 فلرفشيد ة فملغرب.
عنوفنه)ف)  فحسا ن  با و  فلسيد 

فسبانيا 17221 جيبونا فسبانيا.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  بعدي  وسف  فلسيد 
فلرشيد ة  فوفوس  فلبالغلة  قصر 

222)5 فلرفشيد ة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ  بالرشيد ة   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 2ج5).
058I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

SBATAG FOOD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,
 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
SBATAG FOOD   شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : زفوية 
شارع فاس و شارع رفشدي كلال 
بارك سنتب بات علار0 1 فلطابق 

فلسفلي رقم 11 فملحلد ة - 8812) 
فملحلد ة فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.(0285

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( ج2  نا ر  فملؤرخ في 
ذفت  شركة     SBATAG FOOD
رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
فإلجتلاعي زفوية شارع فاس و شارع 
رفشدي كلال بارك سنتب بات علار0 
فملحلد ة   11 فلطابق فلسفلي رقم   1
نتيجة  فملغرب  فملحلد ة   (8812  -
لعدم فكتلال مشروع صغيب للوجبات 
فنتشار  فتب0  في  فنشائه  تم  فلسريعة 

فلوباء كوفيد 19..
و عين:

فلسيد)0) محلد فوزي   سباعي و 
عنوفنه)ف) رقم 027 غروند نز ستب ت 
فملغرب  فملحلد ة   (8222 السيستا 

كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
بتاريخ ج2  نا ر ))2) وفي زفوية شارع 
فاس و شارع رفشدي كلال بارك سنتب 
بات علار0 1 فلطابق فلسفلي رقم 11 
فملحلد ة - 8222) فملحلد ة فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحلد ة  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم 87.
059I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

IKHWANE RHANNAM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 0ج)، شارع فلسطين حي 

فلقدس ) ش ) ، 5222)، جريبكة 
فملغرب

IKHWANE RHANNAM شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 57 
شارع محلدV حي نوفر0 حطان  - 

)521) جريبكة فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.0911

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  2)  جنرب  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
مبلغ    IKHWANE RHANNAM
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
مقرها فإلجتلاعي رقم 57 شارع محلد
V حي نوفر0 حطان  - )521) جريبكة 
فملغرب نتيجة ل : عدم نشاط فلشركة 

و رغبة شركاء.
 57 و حد  مقر فلتصفية ب رقم 
 - حطان   نوفر0  حي   Vمحلد شارع 

)521) جريبكة فملغرب. 
و عين:

فلسيد)0) حسن  غنام و عنوفنه)ف) 
 (521( نوفر0  بطوطة  فبن  زنقة   (7
جريبكة 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 
)1  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بخريبكة  

))2) تحت رقم ))2)/18.

062I

F.C.G.E

 TICHKA PRODUCTS AND
CONSULTING

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

F.C.G.E
 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،
40140، MARRAKECH MAROC

 TICHKA PRODUCTS AND
CONSULTING شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي محل رقم1 
تجزئة فلفرح 1250 ف ت فورير فلحوز 
مرفكش - 252)0 ف ت فورير فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1(1885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 27  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 TICHKA PRODUCTS AND

.CONSULTING
تسويق   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
منتجات فلرفحة، و فملكلالت فلغذفئية 

و موف  فلتجليل و مختلفات....
محل   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
1250 ف ت فورير  رقم1 تجزئة فلفرح 
ف ت فورير   0(252  - فلحوز مرفكش 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 52.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : فلسيد فملنصوري فلحسن 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلحسن  فملنصوري  فلسيد 
ف ت   1250 تجزئة فلفرح  عنوفنه)ف)  
ف ت   0(252 مرفكش  فلحوز  فورير 

فورير فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فملنصوري سعيد عنوفنه)ف)  
1250 ف ت فورير فلحوز  تجزئة فلفرح 

مرفكش 252)0 ف ت فورير فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1879ج1.
061I
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 SOCIETE MAROCAINE ENNABIRHA

D’ELECTRICITE

 SOCIETE MAROCAINE
 ENNABIRHA
D’ELECTRICITE

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE MAROCAINE
ENNABIRHA D’ELECTRICITE

 Domicilier chez Office
 Consulting SARL AU sis  Rue 23
 Immeuble 2 APPT N°6 Quartier
 BLED EL JED - SAFI ، 4600، Safi

Maroc
 SOCIETE MAROCAINE

 ENNABIRHA D’ELECTRICITE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي موطن في  

Office consulting SARLAU في 
شارع ج) علار0 ) شقة 6 حي بال  
فلجدـ  آسفي - 06222 آسفي فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1(019

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 18  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 SOCIETE MAROCAINE  :

.ENNABIRHA D’ELECTRICITE
فلدرفسة   : غرض فلشركة بإ جاز 
،فلتبكيب  ،فلبناء  ،فلتصليم 

وفلتكليف فلكهربائي
،فلحوسبة  فلكهربائية  فلهندسة 
فلصناعية ،فألجهز0 وتنظيم فلعلليات 

فلصناعية.

تقد م فملشور0 وفلتدريب ملوظفي 
في  وفألفرف   وفملكاتب  فلشركات 
فملجاالت فلتي تتعلق بغرض فلشركة..

موطن   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
في   Office consulting SARLAU  في
حي بال    6 شقة   ( علار0  ج)  شارع 
فلجد ـ آسفي - 06222 آسفي فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 
 رهم، مقسم كالتالي:

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلنابغة عنوفنه)ف)  فلسيد سفيان 
فلجد د0   (0222  1 حي فلسالم   5(8

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلنابغة عنوفنه)ف)  فلسيد سفيان 
فلجد د0   (0222  1 حي فلسالم   5(8

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  بآسفي   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 75.
06(I

jilovta sarl

 CHAMARIQ
CONSTRUCTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

  CHAMARIQ CONSTRUCTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة بركان 

تجزئة فلنهار رقم 96 تجزئة )18 
وجد0  - 62222 وجد0  فملغرب .

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج661ج.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( ج2  نا ر  فملؤرخ في 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
   CHAMARIQ CONSTRUCTION
522.222  رهم  رأسلالها  مبلغ 
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة بركان 
 18( تجزئة   96 رقم  فلنهار  تجزئة 
وجد0  - 62222 وجد0  فملغرب  نتيجة 

ل : صعوبات مالية .
زنقة  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
بركان تجزئة فلنهار رقم 96 تجزئة )18 

وجد0  - 62222 وجد0  فملغرب . 
و عين:

و  شلريق   فنس     فلسيد)0) 
رقم  فلتحرير  جيش  شارع  عنوفنه)ف) 
فملغرب   وجد0    62222 وجد0    18

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 
1)  جنرب  بتاريخ  بوجد0   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 61ج0.
Iج06

jilovta sarl

NORMONDI ORIENT
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

NORMONDI ORIENT  شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

فلقدس شارع فملقدس رقم 0) وجد0  
- 62222 وجد0  فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
8611ج

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   (2

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. NORMONDI ORIENT

 : بإ جاز  فلشركة  غرض 

 RESTAURANT FAST FOOD

. SNACK PIZZERIA

حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فلقدس شارع فملقدس رقم 0) وجد0  

- 62222 وجد0  فملغرب .

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد ق�سي عبد فلرحيم  :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد ق�سي عبد فلرحيم  : 1222 

بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلرحيم   عبد  ق�سي  فلسيد 

عنوفنه)ف) شارع سيدي  ريس تجزئة 

 62222 وجد0     15 فلطلحاوي رقم 

وجد0  فملغرب .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلرحيم   عبد  ق�سي  فلسيد 

عنوفنه)ف) شارع سيدي  ريس تجزئة 

 62222 وجد0     15 فلطلحاوي رقم 

وجد0  فملغرب 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

27  نا ر  بتاريخ  بوجد0   فلتجارية 

))2) تحت رقم 121.

060I
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FIDUCIAIRE EL AMRANY

GROUP ATAJDID TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

GROUP ATAJDID TRANS شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم ج2ج 

حي فلبهجة قلعة فلسرفغنة - 222ج0 

قلعة فلسرفغنة فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج77).

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تقرر حل  21  جنرب  فملؤرخ في 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ    GROUP ATAJDID TRANS
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 

حي  ج2ج  رقم  فإلجتلاعي  مقرها 

222ج0   - فلسرفغنة  قلعة  فلبهجة 

 : ل  نتيجة  فملغرب  فلسرفغنة  قلعة 

عجز فلشركة عن تغطية مصاريفها.

و حد  مقر فلتصفية ب رقم ج2ج 

حي فلبهجة قلعة فلسرفغنة - 222ج0 

قلعة فلسرفغنة فملغرب. 

و عين:

فملاحي  فملهدي   فسامة  فلسيد)0) 
فلنخلة  حي  61ج1  رقم  عنوفنه)ف)  و 

قلعة  222ج0  فلسرفغنة  قلعة   1

 (0( كلصفي  فملغرب  فلسرفغنة 

للشركة.

فلحدو   فإلقتضاء  وعند   

فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية : 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بقلعة فلسرفغنة  بتاريخ 7) 

 جنرب 1)2) تحت رقم 1)2)/570.

065I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

AMATHY TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

AMATHY TRANS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 51 

 رب فبن جلدون قلعة فلسرفغنة - 

222ج0 قلعة فلسرفغنة فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ججج).

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تقرر حل  2)  جنرب  فملؤرخ في 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

رأسلالها  مبلغ    AMATHY TRANS

مقرها  وعنوفن  12.222  رهم 
51  رب فبن جلدون  فإلجتلاعي رقم 

قلعة  222ج0   - فلسرفغنة  قلعة 

عجز   : ل  نتيجة  فملغرب  فلسرفغنة 

فلشركة عن تغطية مصاريفها.

 51 و حد  مقر فلتصفية ب رقم 

 - فلسرفغنة  قلعة  فبن جلدون   رب 

222ج0 قلعة فلسرفغنة فملغرب. 

و عين:

فلسيد)0) زكرياء  فتحي و عنوفنه)ف) 

حي فلقدس رقم 609 قلعة فلسرفغنة 

فملغرب  فلسرفغنة  قلعة  222ج0 

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 

بتاريخ  فلسرفغنة   بقلعة  فالبتدفئية 

26  نا ر ))2) تحت رقم ))2)/20.

066I

gestion  pluriel

TOP  BUREAU  CASA  SARL.
AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وفا0 شريك

gestion  pluriel
فمل  0   زنقة  06  رقم  12  
فلربنو�سي  -  فلدفر  فلبيضاء ، 
2622)، فلدفر  فلبيضاء فملغرب

  TOP  BUREAU  CASA  SARL.AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ج5ـ55 

شارع  سهيب  فلرومي  فمل 1  سيدي  
فلربنو�سي    فلدفر  فلبيضاء  - 2622) 

فلدفر  فلبيضاء  فملغرب.
وفا0 شريك

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج67ج02.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
))2) تم فإلعالم  ج2  نا ر  فملؤرخ في 
بوفا0 فلشريك  أحلد  وهوب و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا فلورثة  على  حصصه 

 (2(1 7)  جنرب  في  فملؤرخ  فإلرفثة 
بالشكل فألتي :

فلسيد)0)  بشرى بلقائد  ،  1.878 
حصة .

 (.187   ، مريم وهوب   فلسيد)0) 
حصة .

  ، وهوب   جد جة  فلسيد)0) 
187.) حصة .

 (.187   ، فلسيد)0) سار0 وهوب  
حصة .

 (.187   ، فلسيد)0) هاجر وهوب  
حصة .

 97( فلسيد)0) فبرفهيم وهوب  ،  
حصة .

  ، وهوب   فملصطفى  فلسيد)0) 
)97 حصة .

 97(   ، كلال وهوب   فلسيد)0) 
حصة .

 086   ، وهوب   ليلى    فلسيد)0)  
حصة .

 086   ، فلسيد)0)  حليلة وهوب  
حصة .

 086   ، سلية وهوب   فلسيد)0) 
حصة .

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 2ج8288.

067I

comptacontrole

ATLAS D3 SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

comptacontrole
) زفوية شارع فاس و زنقة وف  فلدهب 
فقامة صفاء 1 فلطابق فالول رقم 1 ، 

2)2ج9، طنجة فملغرب
ATLAS D3 SARL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 
فلوندفل رقم 12 - 92222 طنجة 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
27ج69.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر حل   (2(1 نونرب  ج1  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها  مبلغ    ATLAS Dج SARL
مقرها  وعنوفن  12.222  رهم 
 12 رقم  فلوندفل  شارع  فإلجتلاعي 
ل  نتيجة  فملغرب  طنجة   92222  -
فلتي  لالهدفف  فلشركة  تحقق  لم   :

تاسست من فجلها.
شارع  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
طنجة   92222  -  12 رقم  فلوندفل 

فملغرب. 
و عين:

و  معروف  هشام   فلسيد)0) 
فلقد لة  فلربفنص  حي  عنوفنه)ف) 
 (0( فملغرب كلصفي  طنجة   92222

للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية :
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 67ج.
068I

derdab compta

SHOPPINET TRANS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

derdab compta
 RES MARIA LOUISA 7

 MOUTOUK ROUDANI E.SOL
N.5 ، 90000، tanger maroc

SHOPPINET TRANS شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 
حفيظ إبن عبد فلبار رقم 7)1 

قيسارية أندلوس إنزفرن طابق بين 
طابقين رقم 29 طنجة  92222 

طنجة فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.8258

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت   (2(1 شتنرب   21 في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
تفويت فلسيد )0) سعيد فإل ري�سي 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   1.222
1.222 حصة لفائد0  فلسيد )0) أ وب  

فملجدوبي بتاريخ 21 شتنرب 1ج2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
شتنرب   10 بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 05986).
069I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

MEGA EDITION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

MEGA EDITION شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : رقم 

86  رب فلعقبة فلصوير0 - 00222 

فلصوير0 فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.8(5

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 18  ونيو  في  فملؤرخ 

ذفت  شركة   MEGA EDITION حل 

رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 

مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 

فلعقبة  86  رب  رقم  فإلجتلاعي 

فلصوير0 فملغرب   00222  - فلصوير0 

نتيجة لتبفجع فلنشاط فلتجاري.

و عين:
و  فلسبقي  زينب    فلسيد)0) 
فورير  ف ت  زنقة  8ج  رقم  عنوفنه)ف) 
)2 زفوية بوملان بوركون  21 شقة  ط 

فلصوير0   00222 فلبيضاء  فلدفر 

فملغرب كلصفي )0) للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 

 86 وفي رقم   (2(1 18  ونيو  بتاريخ 

 00222  - فلصوير0  فلعقبة   رب 

فلصوير0 فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالصوير0  بتاريخ 0)  ونيو 

1)2) تحت رقم 26).

072I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

ESSAOUIRA MED
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

ESSAOUIRA MED شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي محل 
تجاري رقم 12 كائن بلركز مسكالة 
علالة فلصوير0 - 00222 فلصوير0 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5951
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 أكتوبر   (6
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ESSAOUIRA MED
: مقاول في  غرض فلشركة بإ جاز 

فالعلال فملختلفة فو فلبناء.
محل   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
كائن بلركز مسكالة   12 تجاري رقم 
فلصوير0   00222  - فلصوير0  علالة 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : محلد  شعليل  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
522 حصة    : فلسيد صدوق علي 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  محلد  شعليل  فلسيد 
زقاق  تجزئة  ج)  علار0   8 فلشقة 
فلصوير0  فلجد د0  فلصوير0  فلرمان 

00222 فلصوير0 فملغرب.
عنوفنه)ف)  علي  صدوق  فلسيد 
 5 رقم 25-00 شارع فلكتبية فلتجزئة 

فلصوير0 00222 فلصوير0 فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  محلد  شعليل  فلسيد 
زقاق  تجزئة  ج)  علار0   8 فلشقة 
فلصوير0  فلجد د0  فلصوير0  فلرمان 

00222 فلصوير0 فملغرب

عنوفنه)ف)  علي  صدوق  فلسيد 
 5 رقم 25-00 شارع فلكتبية فلتجزئة 

فلصوير0 00222 فلصوير0 فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالصوير0  بتاريخ 12 نونرب 

1)2) تحت رقم 022.
071I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

LA MOGADOR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA MAROC
LA MOGADOR شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : رقم 

16 زنقة فلبصر0 برج 1 فلصوير0 - 
00222 فلصوير0 فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

85ج).
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 أكتوبر   (9 في  فملؤرخ 
ذفت  شركة   LA MOGADOR حل 
رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
زنقة فلبصر0 برج   16 فإلجتلاعي رقم 
1 فلصوير0 - 00222 فلصوير0 فملغرب 

نتيجة لتبفجع فلنشاط فلتجاري.
و عين:

و  شحضيد  محلد   فلسيد)0) 
عنوفنه)ف) )05 تجزئة فلبحيب0 فلشطر 
فلصوير0 فملغرب   00222 فلصوير0   0

كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
رقم  وفي   (2(1 أكتوبر   (9 بتاريخ 
 - فلصوير0   1 برج  فلبصر0  زنقة   16

00222 فلصوير0 فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالصوير0  بتاريخ 11 نونرب 

1)2) تحت رقم 020.
07(I
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STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

AUTO ECOLE BEN SALEH
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA MAROC

AUTO ECOLE BEN SALEH شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شقة 

بالطابق فلسفلي مركز فقرمو   فقليم 
فلصوير0 - 00222 فلصوير0 فملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.5657
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر   (2(1 أكتوبر   21 في  فملؤرخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
و فلكائن بالعنوفن متجر   - فلتسلية 
تجزئة   (66 رقم  فلسفلي  بالطابق 
 00222  - فمتدف  فلصوير0  تافوكت  
فملسيب من طرف  و  فملغرب  فلصوير0 

فلسيد)0) ميساوي  اسين.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالصوير0  بتاريخ )1 نونرب 

1)2) تحت رقم 026.

Iج07

FLASH ECONOMIE

S.T.H.S
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

S.T.H.S
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وفحد
رأسلالها 22، 122.222  رهم

شارع كلليلة زنقة بني عليب إقامة 
حيدر جاسم 1 فلطابق 0 رقم 2)  

فلدفر فلبيضاء

رقم فلسجل فلتجاري 9)5160
تأسيس شركة

عرفي  وم  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   28/29/(2(1
بشريك  محدو 0  مسؤولية  ذفت 

وفحد   مليزفتها كالتالي : 
شركة ذفت مسؤولية محدو 0   *

بشريك وفحد.
      S.T.H.S :  فلتسلية

كلليلة  شارع  فالجتلاعي:   فملقر 
 1 زنقة بني عليب إقامة حيدر جاسم 

فلطابق 0 رقم 2)فلدفر فلبيضاء
حد   فالجتلاعي:  فلرأسلال   *
حصة   1222 في  فلشركة  رأسلال 

موزعة على فلشكل فلتالي :
فلسريدي...1222  هشام  فلسيد 

حصة.
* فملد0 فملحد 0 للشركة: 99 سنة

هدف  فالجتلاعي:   فلهدف   *
فلشركة هو: نقل فلبضائع وفلخدمات 

فللوجستية
- نقل فلبضائع لحساب فلغيب

لجليع  وفلدولي  فلوطني  فلنقل   -
أنوفع فلبضائع وفملعدفت

أنوفع  جليع  وتوزيع  تسليم   -
فملنتجات وفلتجهيزفت بشكل عام

- تأجيب جليع أنوفع معدفت فلنقل 
وفملركبات

- أي عللية وتقد م جدمة تتعلق 
بعلليات نقل فلشحن فلربي.

 ، وفلدولي  فلوطني  فلربي  فلنقل   -
أي  تم تنفيذه تحت مسؤوليتنا عن 
 ، نيابة عن فمجرين  حركة فلبضائع 
في فملركبات فلتابعة لنا أو فملستأجر0 

بانتظام.
- فلنقل فملرب 

فلسلع  أنوفع  جليع  إرسالية   -
وفملعدفت.

فملخازن  في  فلبضائع  تخزين   -
وفملرب 0  وفملفتوحة  فملغطا0 
وفملستو عات لللوف  فلسائلة وغيبها.
- وبصور0 أعم ، جليع فملعامالت 
أو  فلصناعية  أو  فملالية  أو  فلتجارية 
فملتعلقة بشكل  فلعقارية  أو  فملنقولة 
مباشر أو غيب مباشر باألشياء فملذكور0 
أو  مشابه  آجر  غرض  بأي  أو  أعاله 

تطوير  تعزز  أن  أو  حتلل  مرتبط 

فلشركة بأي شكل من فألشكال 

فلسيد هشام فلسريدي   : فلتعيين 

كلسيب للشركة ملد0 غيب محدو 0. 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

1)2)/1/29) برقم 67)ج79.

070I

BAGIC

 ETABLISSEMENT ARISTO
 THALES D›EDUCATION ET
D›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

BAGIC

BD LA RESISTANCE .1 LOT.

 WAHDA APPT.1 ALIA

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 ETABLISSEMENT ARISTO

 THALES D›EDUCATION ET

D›ENSEIGNEMENT PRIVE شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

فلقدس شارع بئب فنزرفن  - 222ج1 

بن سليلان فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.5167

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 أكتوبر   (8 في  فملؤرخ 

حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

 ETABLISSEMENT ARISTO

 THALES D’EDUCATION ET

مبلغ    D’ENSEIGNEMENT PRIVE
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 

مقرها فإلجتلاعي حي فلقدس شارع بئب 

فنزرفن  - 222ج1 بن سليلان فملغرب 

نتيجة ل : تاثيب فزمة تف�سي وباء كفيد 

19 على عللية تسجيل فلتالميذ ملا 

ف ى فلى فزمة مالية ف ت فلى شلل تام 

لللؤسسة .

وحد  مقر فلتصفية بحي فلقدس 
شارع بئب فنزرفن  - 222ج1 بن سليلان 

فملغرب. 
و عين:

 فلسيد)0) جياللي  شربفوي وعنوفنه)ف)
 زنقة فلناظور رقم 1ج  8999) فملحلد ة

فملغرب كلصفي )0) للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية : 

زنقة فلناظور رقم 1ج فملحلد ة
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ  سليلان   برن  فالبتدفئية 

نونرب 1)2) تحت رقم 597.
075I

GESTIMAK CONSEIL

ISAKAN ISSAM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

GESTIMAK CONSEIL
 AMAL 1 RUE 11 N°151, SIDI
 BERNOUSSI AMAL 1 RUE

 11 N°151, SIDI BERNOUSSI،
20600، CASABLANCA MAROC

ISAKAN ISSAM شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي م1 بلوك 
5 علارc 0 حي بانورفما سيدي 

فلربنو�سي بالدفر فلبيضاء - 2622) 
فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 27  ونيو  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
فمحلد لطفي    (0( فلسيد  تفويت 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   5.222
 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   12.222
27  ونيو  بتاريخ  لطفي   بوشعيب  

.(2(1
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
 11 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

غشت 1)2) تحت رقم 789082.
076I
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FLASH ECONOMIE

PANAM ACCESSOIRES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

PANAM ACCESSOIRES
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وفحد
رأسلالها 22، 122.222  رهم

  فملنطقة فلصناعية ليساسفة ) كلم 
).1 طريق 1277 فلدفر فلبيضاء
رقم فلسجل فلتجاري 510509

تأسيس شركة
تم تأسيس شركة   16/27/(2(1
بشريك  محدو 0  مسؤولية  ذفت 

وفحد  بلقت�سى عقد عرفي  وم 
مليزفتها كالتالي : 

شركة ذفت مسؤولية محدو 0   *
بشريك وفحد

   *  :  :  PANAM ACCESSOIRES
فلتسلية  

فملنطقة  فالجتلاعي:   فملقر 
 1.( كلم   ( ليساسفة  فلصناعية 

طريق 1277 فلدفر فلبيضاء*
حد   فالجتلاعي:  فلرأسلال   *
حصة   1222 في  فلشركة  رأسلال 

موزعة على فلشكل  فلتالي
جلال  فلسيد 

أبونوفل.................1222 حصة.
* فملد0 فملحد 0 للشركة: 99 سنة

هدف  فالجتلاعي:   فلهدف   *
وتصنيع  وبيع  شرفء  هو:  فلشركة 
وتجار0  وتصد ر  وفستيبف   وتسويق 
وتلثيل فملنتجات فلبالستيكية وجليع 
من  وغيبها  فلبالستيكية  فملنتجات 
فالصطناعية  أو  فالصطناعية  فملوف  
من جليع  وغيبها  فمللحقات  وكذلك 

فألنوفع.
 رفسة وفستشارفت

أي نشاط قد  تعلق بشكل مباشر 
فملذكور0  باملنتجات  مباشر  غيب  أو 

أعاله أو يعزز تطويرها ،
فملعامالت  جليع  أعم،  وبصور0 
أو  فلصناعية  أو  فملالية  أو  فلتجارية 
فملتعلقة بشكل  فلعقارية  أو  فملنقولة 
مباشر أو غيب مباشر باألشياء فملذكور0 
أو  مشابه  آجر  غرض  بأي  أو  أعاله 

ذي صلة أو  حتلل أن يعزز تطوير 
فلشركة بأي شكل من فألشكال

فلسيد جلال أبونوفل   : فلتعيين   *
كلسيب للشركة ملد0 غيب محدو 0.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

1)2)/21/29 برقم 791188.

077I

MORAD CHTITA

شركة روفي فارم
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MORAD CHTITA
 N° 16 HAY ESSAADA N° 16
 HAY ESSAADA، 51000، AIN

TAOUJTATE MAROC
شركة روفي فارم شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي إقامة 

فلزموري ج سيب ن ) فلطابق ج رقم 
72  - 92222 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1(1615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 أكتوبر   25
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
شركة   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

روفي فارم.
توزيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فإلستيبف   فلصيدالنيه،  فملوف  
بيع  فلطبية،  فألجهز0  بيع  فلتجاري، 

فملوف  شبه فلصيدلية.
إقامة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
رقم  ج  فلطابق   ( سيب ن  ج  فلزموري 

72  - 92222 طنجة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد0 سعيد0 بن سالم :  1.222 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

سالم  بن  سعيد0  فلسيد0 
سيب ن  ج  فلزموري  إقامة  عنوفنه)ف) 
72  92222 طنجة  رقم  ج  فلطابق   (

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
سالم  بن  سعيد0  فلسيد0 
سيب ن  ج  فلزموري  إقامة  عنوفنه)ف) 
72  92222 طنجة  رقم  ج  فلطابق   (

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب   28 بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 07729).
078I

جلال فلصدقي محاسب معتلد

STE SUGESTAP
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

جلال فلصدقي محاسب معتلد
شارع فبن سيناء رقم 86 فلخليسات 

، 15222، فلخليسات فملغرب
STE SUGESTAP شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي لال 
مريم رقم 081 فلطابق فلسفلى - 

2ج102 فلقنيطر0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9)8ج6
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 12  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.SUGESTAP
مقاول   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فالشغال فملختلفة وفلبناء.

لال  حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 - فلسفلى  فلطابق   081 رقم  مريم 

2ج102 فلقنيطر0 فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد فليعقويى عبد هللا :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

هللا  عبد  فليعقويى  فلسيد 

 081 رقم  مريم  لال  حي  عنوفنه)ف) 

2ج102 فلقنيطر0 فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

هللا  عبد  فليعقويى  فلسيد 

 081 رقم  مريم  لال  حي  عنوفنه)ف) 

2ج102 فلقنيطر0 فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0  بتاريخ 18  نا ر 

))2) تحت رقم 2ج922.

079I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

FUSION IMMOBILIERS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وفا0 شريك

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

FUSION IMMOBILIERS  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0



1911 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي متجر رقم 

25 فلكائن بالطابق فلسفلي رقم 

800 تجزئة أزلف فلصوير0 - 00222 

فلصوير0 فملغرب.

وفا0 شريك
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج025.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

فملؤرخ في 15  جنرب 1)2) تم فإلعالم 

و  نجيب  فلحسان  فلشريك  بوفا0 

 
ً
تبعا فلورثة  على  حصصه  توزيع 

أبريل   1( في  فملؤرخ  فإلرفثة  لرسم 

1)2) بالشكل فألتي :

 522   ، عا ل فلزيزي   فلسيد)0) 

حصة .

 (17   ، هشام نجيب   فلسيد)0) 

حصة .

 65   ، نجيبي   مليكة  فلسيد)0) 

حصة .

 129   ، نجيب   فلسيد)0) حسناء 

حصة .

 129   ، عائشة نجيب   فلسيد)0) 

حصة .

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (9 بتاريخ  بالصوير0   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم )05.

082I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

FUSION IMMOBILIERS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

FUSION IMMOBILIERS  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي متجر رقم 

25 فلكائن بالطابق فلسفلي رقم 

800 تجزئة أزلف فلصوير0 - 00222 

فلصوير0 فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج025.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تم تعيين  15  جنرب  فملؤرخ في 
مسيب جد د للشركة فلسيد)0) نجيب 

هشام كلسيب آجر
تبعا لوفا0 فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (9 بتاريخ  بالصوير0   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم )05.

081I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

FAIDI TRENS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA MAROC

FAIDI TRENS شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي محل 
تجاري كائن بلركز سيدي فسحاق 

قيا 0 أقرمو  فقليم فلصوير0 - 
00222 فلصوير0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 15  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 FAIDI  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.TRENS

:    وسيط  غرض فلشركة بإ جاز 
في تحويل فألموفل وفلخدمات فملالية.

محل   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فسحاق  سيدي  بلركز  كائن  تجاري 
 - فلصوير0  فقليم  أقرمو   قيا 0 

00222 فلصوير0 فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : حسن  فلفا د  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  حسن  فلفا د  فلسيد 
 وفر فوال  فعلر سيدي فسحاق فقليم 

فلصوير0 00222 فلصوير0 فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  حسن  فلفا د  فلسيد 
 وفر فوال  فعلر سيدي فسحاق فقليم 

فلصوير0 00222 فلصوير0 فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالصوير0  بتاريخ 20  نا ر 

1)2) تحت رقم )2.
08(I

zarkal & associés

الشركة العقارية روض الشمال  
 SOCIETE IMMOBILIERE

RAWD ECHAMAL
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

zarkal & associés
1ج1 شارع عبد فملومن فلطابق 6 رقم 
)) ، 2122)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
فلشركة فلعقارية روض فلشلال  

 SOCIETE IMMOBILIERE RAWD
ECHAMAL شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 065،  

شارع فلسفيب بن عائشة،  فلصخور 
فلسو فء -  - 0222) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.98(
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
 (2(1 0)  جنرب  في  فملؤرخ 
مسؤلية  ذفت  شركة  حل  تقرر 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 
فلشلال   روض  فلعقارية  فلشركة 
 SOCIETE IMMOBILIERE RAWD
ECHAMAL  مبلغ رأسلالها 122.222 
 رهم وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 065،  
فلصخور  شارع فلسفيب بن عائشة،  
فلدفر فلبيضاء   (0222  -   - فلسو فء 
فملغرب نتيجة ل : فلتوقف فلنهائي عن 

فلنشاط.
  ،065 ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فلصخور  شارع فلسفيب بن عائشة،  
فلبيضاء  فلدفر   (0222  - فلسو فء 

فملغرب. 
و عين:

و  فلكا دي  رشيد   فلسيد)0) 
زنقة   19 عفيفة  فقامة  عنوفنه)ف) 
بيلفيد ر    5 شقة  ج   فلطابق  شوني 
فملغرب  فلبيضاء  فلدفر   (1222

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 
 12 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827809.
Iج08

FLASH ECONOMIE

ATL TRANSPORT
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

ATL TRANSPORT SARLAU
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 

بشريك وفحد
 رهم 122.222  رأسلالها

زفوية زنقة بني عليب و شارع كلليلة 
إقامة حيضر جاسم 1 فلطابق فلرفبع 

رقم 2)  فلدفر فلبيضاء  



عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2))الجريدة الرسمية   1912

حل فلشركة

بلقت�سى فلجلع فلعام غيب فلعا ي 

شريك  قرر   10/1(/(2(1 بتاريخ 

شركة ؛

ATL TRANSPORT SARLAU

بشريك  محدو 0  مسؤولية  ذفت 

122.222  رهم  رأسلالها  وفحد 

عنوفن مقرها فإلجتلاعي  
زفوية زنقة بني عليب و شارع كلليلة 

إقامة حيضر جاسم 1 فلطابق فلرفبع 
رقم 2) 

فلدفر فلبيضاء  ما  لي:  

حل فلشركة

تعيين فلشخص فملكلف بالتصفية

تحد د مكان فلتصفية

فملحكلة  في  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

))2)/21/ج2 تحت رقم 2)8269

080I

FLASH ECONOMIE

The New Prometheus
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

The New Prometheus شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 7 إقامة 
رفمي زنقة سبتة ، فلطابق )، مكتب 

8  - 2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

75ج7)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 ))  جنرب 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 The  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.New Prometheus

-تقد م   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

شكل  في  وفألفرف   للشركات  حلول 

منتجات وجدمات في مجاالت فلطاقة

-فلطاقة فملتجد 0 وفنتقال فلطاقة 

فألولية  فلدرفسات  فقتبفح  وفلتنلية 

إلنشاء فلبنية فلتحتية إلنتاج فلطاقة 

فلخضرفء. 

فالستشارفت  بأعلال  فلقيام   -

ومرفقبة فنتقال فلطاقة. 

فملنتجات   تصد ر   / -فستيبف  

وفملوف  فلخام ، .

إقامة   7  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
مكتب   ،( فلطابق   ، رفمي زنقة سبتة 

8  - 2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فا �سي  فلسيد  اسر 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فا �سي  فلسيد  اسر 
فقامة  كالة  عزمي  سليلان  زنقة   6

فلدفر   (2222 حي فملستشفيات  ش6 

فلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  فا �سي  فلسيد  اسر 
فقامة  كالة  عزمي  سليلان  زنقة   6

فلدفر   (2222 حي فملستشفيات  ش6 

فلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ  فلبيضاء   بالدفر  فلتجارية 

رقم  تحت   (2(1 ))  جنرب 

.8(0117(76

085I

FLASH ECONOMIE

RESIDENCE NICE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

RESIDENCE NICE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رأسلالها :522.222  رهم
مقرها فإلجتلاعي: زنقة صفاقس رقم 

17 -  فلدفرفلبيضاء
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

51ج119
حل شركة

فملؤرخ  فلشركاء  قرفر  بلقت�سى 
بتاريخ 2ج نونرب 1)2) قرر

 حل فلشركة
بنكيبفن  فحلد  فلسيد  تعيين 

كلصفي للشركة  
زنقة  في  فلتصفية  مقر  حد     

صفاقس رقم 17 -  فلدفر فلبيضاء
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 9ج8277

086I

FLASH ECONOMIE

MANAY AUDIT
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

MANAY AUDIT
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رأسلالها:1.222.222  رهم

  مقرها فإلجتلاعي: 11 زنقة فبن 
طفيل -  فلدفر فلبيضاء

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
77071

حل شركة
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ بتاريخ 2ج نونرب 1)2) قرر
حل فلشركة- 

رفقي  محلد  فلسيد  تعيين 
كلصفي للشركة-

حد  مقر فلتصفية في 11 زنقة فبن 
طفيل -  فلدفر فلبيضاء-

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 8ج8277

087I

NEXIA FIDUCIA

TELTONIKA MOROCCO
إعالن متعد  فلقرفرفت

NEXIA FIDUCIA

 Rue Bab El Mansour ,ج

 Espace Porte d›Anfa، 20050،

casablanca maroc

TELTONIKA MOROCCO «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي:  1ج، زفوية 

طريق أوال  زيان و زنقة ليبورن - - 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.060999

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 21  جنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

فستقالة فلسيد أرفيدفس  بوكستيس  

فلسيد  وتعيين  كلد ر  مهامه  من 

جوستاس فالنتنفسيوس مد رجد د 

ملد0 ج سنوفت

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

من  للشركة  فإلجتلاعي  فملقر  تحويل 

فلدفر   - ، شارع أنفا إقامة أزور  1ج1 
زفوية طريق أوال   1ج،  فلى  فلبيضاء  

زيان و زنقة ليبورن فلدفر فلبيضاء 

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 

1ج،   :  وجد فملقر فلرئي�سي للشركة  
زفوية طريق أوال  زيان و زنقة ليبورن 

- فلدفر فلبيضاء

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (9 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم ج82601.

088I
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Société marocaine de révision des comptes

MINOTERIE EPIDOR
تأسيس شركة فملساهلة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 6ج
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
MINOTERIE EPIDOR «شركة 

فملساهلة» 
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: شارع عبد 

فلكريم فلخطابي علار0 بن مو�سى 
فلكوفش فلطابق ) -، 22222) فاس 

فملغرب
إعالن عن تأسيس « شركة 

فملساهلة»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.728(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   15
فألسا�سي لشركة فملساهلة باملليزفت 

فلتالية:
شكل فلشركة : شركة فملساهلة .

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.MINOTERIE EPIDOR
مطاحن   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

للحبوب.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : شارع عبد 
مو�سى  بن  علار0  فلخطابي  فلكريم 
فاس   (22222  -  ( فلكوفش فلطابق 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة: 99 سنة.
22.222ج  ويبلغ رأسلال فلشركة 

 رهم،
مقسم كالتالي:

مجلس  أعضاء  أو  فملتصرفون 
فلرقابة: 

 FORAFRIC MAROC فلشركة 
مد رها  شخص  في  قانونيا  ملثلة 
فلعام فلسيد سعد بند دي بصفته)ف) 
باب  زنقة   (9 عنوفنه)ف)  متصرف 
فنفا  باب  فضاء  ج  فلطابق  منصور 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب

فملصطفى  فلد ن  جلال  فلسيد 
فال فر0  مجلس  رئيس  بصفته)ف) 
عنوفنه)ف) زنقة لييب فنفا 2222) فلدفر 

فلبيضاء  فملغرب
بصفته)ف)  جوحان  فلباز  فلسيد 
زنقة   (27 عنوفنه)ف)  متصرف 

شارونتون  )7521 باريس فرنسا
مرفقب أو مرفقبي فلحسابات :

)ف)بصفته   TH AUDIT فلشركة 
شارع  عنوفنه)ف)   فلحسابات  مرفقب 
فلطابق  فليخت  فقامة  كورنيش  ال 
فالول فلشقة 09            2222) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
فألسا�سي  فلنظام  مقتضيات 
توزيع  و  فالحتياطي  بتكوين  فملتعلقة 

فألرباح :
فال جار  لتكوين  فملائة  في   5
فالحتياطي و فلباقي  تم توزيعه حسب 

قرففرفت فلجلع فلعام فالحتياطي.
فملنصوص  فلخاصة  فإلمتيازفت 

عليها لكل شخص :
فلشركة مسيب0 من طرف مجلس 
 FORAFRIC شركة  كالتالي  فال فر0 
في شخص  قانونيا  ملثلة   MAROC
بند دي  فلسيد سعد  فلعام  مد رها 
كاعضاء  جوحان  فلباز  وفلسيد 
مجلس فال فر0 وفلسيد جلال فلد ن 

فملصطفى كرئيس مجلس فال فر0 .
بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  فملخول  فألشخاص 
فألسهم وتعيين جهاز فلشركة فملخول 

له فلبث في طلبات فلقبول :
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بفاس بتاريخ 12  نا ر ))2) 

تحت رقم 9)728.

089I

H.I PARA SARL AU

H.I PARA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

H.I PARA SARL AU
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

H.I PARA شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 60 زنقة 
عبد هللا مد وني فلطابق 1 فلرقم )2 

- 2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.088(55

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في 1)  ونيو 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
فلطابق  مد وني  عبد هللا  زنقة   60»
فلدفر فلبيضاء   (2222  -  2( فلرقم   1
فملغرب» إلى «ج  مكرر تجزئة فالز هار 
فالر�سي11  فلطابق   7 رقم  فملحل 
فلدفر   (718(  - بوسكور0    A11 و  

فلبيضاء  فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 826250.
092I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

ABDLILAH-SYS-
IRRIGATION

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
 ABDLILAH-SYS-IRRIGATION
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر ف ت 
مسعو  رفس جيبي سبت جحجوج - 

51222 فلحاجب فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

55289
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 أكتوبر   (1
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 
باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ABDLILAH-SYS-IRRIGATION
فنجاز   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
تركيب فلري  مشاريع فلري ففلفالحي, 

ففلفالحي , فشغال مختلفة.
:  وفر ف ت  عنوفن فملقر فالجتلاعي 
مسعو  رفس جيبي سبت جحجوج - 

51222 فلحاجب فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد فحاجي عبد فالله :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد فحاجي عبد فالله عنوفنه)ف) 
رقم 1052 تجزئة فلبساتين 7 فلشطر 

1 52222 مكناس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فحاجي عبد فالله عنوفنه)ف) 
رقم 1052 تجزئة فلبساتين 7 فلشطر 

1 52222 مكناس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
20  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 7).

091I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 INTERNATIONAL TECHNO
 BOOST CONSULTING -

ITBC
إعالن متعد  فلقرفرفت

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

)6 شارع سيدي عبد فلرحلان 
فلشقة 1 ، 22)2)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
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 INTERNATIONAL TECHNO

 BOOST CONSULTING - ITBC

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 12 زنقة 

فلحرية فلطابق ج شقة 6 - 2222) 

فلدفر فلبيصاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

985ج7ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 1)  جنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

على  موففقته  فلوحيد  فلشريك  قرر 

فلتالي:   بالشكل  فلحصص،   تفويت 

بقيلة  حصة  مائة   (122( تفويت 

مائة )122)  رهم للوفحد0 من طرف 

موريس  بول  فيليب  كاجي  فلسيد 

لصالح فلسيد0 غزالن بن بدري.

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

حق  إعطاء  فلوحيد  فلشريك  قرر 

فإلمضاء فالجتلاعي للسيد0 غزالن بن 

بدري.

على  فلذي  نص  ج:  رقم  قرفر 

إعا 0  فلوحيد،  فلشريك  قرر  ما لي: 

صيغة فلنظام فألسا�سي للشركة  ذفت 

فريد   بشريك  فملحدو 0  فملسؤولية 

فألسا�سي  فلنظام  على  فملصا قة  و 

فلذي تم عرضه من طرف  فلجد د، 

فملسيب0.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

6ج: فلذي  نص  7 و  6 و  بند رقم 

قرر  ماسبق،  على  بناءف  ما لي:  على 

7 و  و   6 فلجلع فلعام تغييب فلفصول 

6ج من فلقانون فألسا�سي.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 1( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828122.

09(I

THALAL CONSULTANTS

MY KAWA MARKET
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

THALAL CONSULTANTS

 N° 23 RUE TARIK BNOU

 ZIAD APPT N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MY KAWA MARKET شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 0ج زنقة 

ماجوريل إقامة فمليبف ور بلاجوريل 

محل رقم 9 مرفكش - 02222 

مرفكش فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.9(765

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت   (2(1 17  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

تفويت فلسيد )0) سار0 رزق 122 

 122 أصل  من  فجتلاعية  حصة 
غرغري   (0( فلسيد  لفائد0   حصة 

16  جنرب  بتاريخ  مومان  مكائيل 

.(2(1

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

)1  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1678ج1.

Iج09

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE LES2RB
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE LES(RB  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة رقم 

9ج جوهر ) تاركة - 02222 مرفكش 

فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.79611
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تم تعيين  15  جنرب  فملؤرخ في 
فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 
فحلد  سو�سي/فلعوفيب/بالعربي 

عا ل/عزيز/سعد كلسيب آجر
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
12  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 6ج16ج1.
090I

AUDEXO CONSEIL  

 COMPLEXE AGRO
 INDUSTRIEL TAMOUNT

SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

AUDEXO CONSEIL
61) شارع عبد فملومن إقامة أمل 
فلطابق 1 رقم ) ، )220)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
 COMPLEXE AGRO INDUSTRIEL

TAMOUNT SARL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

 ROUTE وعنوفن مقرها فإلجتلاعي
 NATIONALE N°9 (EX RS

 109(  SIDI BERNOUSSI, SIDI
MOUMEN 20400 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(7(71
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 2)  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 COMPLEXE AGRO INDUSTRIEL

.TAMOUNT SARL

غرض فلشركة بإ جاز : فلصناعات 
فلغذفئية.

 ROUTE : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
 NATIONALE N°9 (EX RS
 109(  SIDI BERNOUSSI, SIDI
فلبيضاء  فلدفر   MOUMEN 20400

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
952 حصة    : فلسيد كسم فحلد 

بقيلة 122  رهم للحصة .
 52   : فلسيد بن شقرون لطفي  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  فحلد  كسم  فلسيد 
 0 رقم  تدفرت  طريق  ليلى  تجزئة 
فلبيضاء  فلدفر   (2152 كاليفورنيا 

فملغرب.
لطفي   شقرون  بن  فلسيد 
ج2 طريق فوال  زيان طابق  عنوفنه)ف) 
2)ج2)  ليبورن  زفوية   2( شقة   21

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
لطفي  شقرون  بن  فلسيد 
ج2 طريق فوال  زيان طابق  عنوفنه)ف) 
2)ج2)  ليبورن  زفوية   2( شقة   21

فلدفر فلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 22ج05.

095I

NEXIA FIDUCIA

ايرفاس
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

ف رفاس
  شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

شريك وحيد
رأسلالها 6.222.222  رهم
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فملقر فلرئي�سي : فقامة أتريوم رقم 

70ج  شارع عبد فملومنـ  فلدفر 

فلبيضاء

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9)1ج9ج

له،  فملخولة  فلصالحيات  إطار  في 

نونرب   28 قرر مسيب فلشركة بتاريخ  

جد د  تجاري  متجر  إنشاء     (2(1

)فرع) بلد نة فلرباط ،  

فلتسوق  مركز  فلسوي�سي،  حي 

ميدفن فلرياض محل رقم 5.) مكرر. 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828015

مستخلص من أجل فلنشر

096I

NEXIA FIDUCIA

ايرفاس

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

ف رفاس

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

شريك وحيد

رأسلالها 6.222.222  رهم

فقامة أتريوم رقم   : فملقر فلرئي�سي 

70ج  شارع عبد فملومنـ  فلدفر فلبيضاء

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9)1ج9ج

له،  فملخولة  فلصالحيات  إطار  في 

نونرب   28 بتاريخ  فلشركة  مسيب  قرر 

جد د  تجاري  متجر  إنشاء   (2(1

،  مركز  )فرع) بلد نة فلدفر فلبيضاء 

 (.11 فلتسوق فنفا بالص، محل رقم 

 L

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

  (7 بتاريخ   بالدفر فلبيضاء  فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 826220

مستخلص من أجل فلنشر

097I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

عز العرب امبوغ
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
عز فلعرب فمبوغ شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فقامة 
سعد فملدجل 8ج شارع فسرفء حي 
فالمل طريق صفرو فاس - 2222ج 

فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

72801
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
عز   : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

فلعرب فمبوغ.
غرض فلشركة بإ جاز : فالستبف  و 

فلتصد ز .
فقامة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
حي  فسرفء  شارع  8ج  فملدجل  سعد 
2222ج   - فاس  فالمل طريق صفرو 

فاس فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد عزفلعرب فلبحري :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلبحري  عزفلعرب  فلسيد 
8ج  فملدجل  سعد  فقامة  عنوفنه)ف) 
حي فالمل طريق صفرو  شارع فسرفء 

فاس 2222ج فاس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلبحري  عزفلعرب  فلسيد 
8ج  فملدجل  سعد  فقامة  عنوفنه)ف) 
حي فالمل طريق صفرو  شارع فسرفء 

فاس 222ج فاس فملغرب
تم فإل دفع فلقانوني ب-  بتاريخ ج1 

 نا ر ))2) تحت رقم 166.
098I

KAMAR BENOUNA

CULTURE  A ش م م
إعالن متعد  فلقرفرفت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 0ج

20160، Casablanca MAROC
CULTURE  A ش م م  «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 7 فقامة 

رفمي زنقة سبتة فلطابق فلثاني 
مكتب رقم 8 - 2592) فلدفرفلبيضاء 

فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
78981ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في ج) نونرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
على  فلذي  نص   :1 رقم  قرفر 
فلوحيد  فملساهم  لقرفر  تبعا  ما لي: 
وليد  من  حصة   (.999 بيع  قرر 
 CULTURE  » فلشركة  لفائد0  رنو 
شركة  فت   »  MANAGEMENT
مسؤولية محدو 0 بقانون فملالطس 

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
فلى  فلقانوني للشركة  تحويل فلشكل 

شركة محدو 0 فملسؤولية 
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
للشركة  فالسا�سي  فلنضام  فعتلا  

بشكله فلجد د 
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم 7: فلذي  نص على ما لي: 
رفسلال

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 90ج827.

099I

COMPTAMEK

SMART MTEC
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
SMART MTEC شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 79 حي 

فالنار0 ج  - 52272 مكناس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

55157
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 12  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.SMART MTEC
مركب   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلزجاج و تاجر
رقم   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
مكناس   52272  - ج   حي فالنار0   79

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99  سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد ف ريس فال ري�سي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
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وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد ف ريس فال ري�سي عنوفنه)ف) 
رقم 79 حي فالنار0 ج  52272 مكناس 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد ف ريس فال ري�سي عنوفنه)ف) 
رقم 79 حي فالنار0 ج  52272 مكناس 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 195.

522I

CAFIGEC

S.O.S BIEN-ËTRE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 9ج

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

S.O.S BIEN-ËTRE شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 6) زنقة 

مرس فلسلطان فلشقة ج فلطابق 1 

فلدفر فلبيضاء 2122) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

8279(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 17  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 S.O.S  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.BIEN-ËTRE

 -  : بإ جاز  فلشركة  غرض 

)تاجر  فلتجليل  مستحضرفت 

منتجات بالجللة)

- تاجر.

زنقة   (6  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 

 1 فلطابق  ج  مرس فلسلطان فلشقة 

2122) فلدفر فلبيضاء  فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : ماريو  ساليبنو  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  ماريو  ساليبنو  فلسيد 

إ طاليا 2122) إ طاليا إ طاليا.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  ماريو  ساليبنو  فلسيد 

إ طاليا 2122) إ طاليا إ طاليا

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 1( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 5)8279.

521I

CAFIGEC

J2K DISCOVERY
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 9ج

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

J2K DISCOVERY شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 6) زنقة 
مرس فلسلطان فلشقة ج فلطابق 1 
فلدفر فلبيضاء 2122) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1)ج8)5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 17  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 J(K  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.DISCOVERY
وكالة   -  : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فتصاالت, إعالن , فألحدفث
- تاجر.

زنقة   (6  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
 1 فلطابق  ج  مرس فلسلطان فلشقة 
2122) فلدفر فلبيضاء  فلدفر فلبيضاء 

فملغرب .
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد كوفمي كوفي جول :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد كوفمي كوفي جول عنوفنه)ف) 
فلسالم ) مجلوعة 5 علار0 0 رقم 71 
فاللفة 2122) فلدفر فلبيضاء فملغرب .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد كوفمي كوفي جول عنوفنه)ف) 
فلسالم ) مجلوعة 5 علار0 0 رقم 71 
فاللفة 2122) فلدفر فلبيضاء فملغرب 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 6)8279.
52(I

CAFIGEC

BLUERED

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

توسيع نشاط فلشركة 

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 9ج

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

BLUERED شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالجتلاعي 8) زنقة 

فلعرعار فلطابق 0 فلشقة 7 - 2122) 

فلدفر فلبيضاء  فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.010897

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت   (2(1 29  جنرب  في  فملؤرخ 

نشاط  إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي :

,سلعي  فلسينلائي  فإلنتاج   -

وفلتوزيع  فإلنتاج  بعد  ما   , بصري 

ألفالم فلتصوير فلسينلائي

فملسرحيات  وترويج  إنتاج   -

فملسرحية

فلسينلائية  فملهرجانات  تنظيم   -

فلوطني  فملستوى  على  وفملسرحية 

وفلدولي

فملنظلات  مع  فلفني  فلتعاون   -

فلعامة وفلخاصة فلوطنية وفلدولية

وفلبصرية  فلسلعية  فلخدمات   -

بأنوفعها.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

 1( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828288.

Iج52



1917 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

نجالء فلبكاري

RIF ARMATURES

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

نجالء فلبكاري

ص.ب 585 فمزورن فلحسيلة ، 

52))ج، فمزورن فملغرب

RIF ARMATURES شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

سيدي بنور رقم 11 - 52))ج 

فمزورن فملغرب.

حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1175

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

1)2) تقرر حل  15  جنرب  فملؤرخ في 

ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 

  RIF ARMATURES فلشريك فلوحيد

مبلغ رأسلالها 15.222  رهم وعنوفن 

مقرها فإلجتلاعي شارع سيدي بنور 

فملغرب  فمزورن  52))ج   -  11 رقم 

نتيجة ل : كسا  فلسوق.

شارع  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

سيدي بنور رقم 11 - 52))ج فمزورن 

فملغرب. 

و عين:

فلسيد)0) علي  فملقريني و عنوفنه)ف) 

52))ج   11 رقم  بنور  شارع سيدي 

فمزورن 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 

فالبتدفئية بالحسيلة  بتاريخ 10  نا ر 

))2) تحت رقم 15.

520I

مينار0 فينانس جروب

فونسيير داس
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

مينار0 فينانس جروب
)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 فلطابق فلرفبع جليز مرفكش ، 

02222، مرفكش فملغرب
فونسييب  فس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )5 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 فلطابق 

فلرفبع جليز - 02222 مرفكش فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.116(15

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( 17  نا ر  فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
فلشريك فلوحيد فونسييب  فس  مبلغ 
وعنوفن  12.222  رهم  رأسلالها 
موالي  شارع   5( فإلجتلاعي  مقرها 
رشيد شقة رقم 7 فلطابق فلرفبع جليز 
 : مرفكش فملغرب نتيجة ل   02222  -

فقفال فلشركة.
و حد  مقر فلتصفية ب )5 شارع 
فلطابق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 
فلرفبع جليز - 02222 مرفكش فملغرب. 

و عين:
و  رياح  فبن  ليلى    فلسيد)0) 
 (8812 6 عنوفنه)ف) حي فلقدس رقم 
 (0( كلصفي  فملغرب  فملحلد ة 

للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 
 7 : )5 شارع موالي رشيد شقة رقم 

فلطابق فلرفبع جليز
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج182ج1.

525I

ZENATA CAR SERVICE SARL AU

 ZENATA CAR SERVICE SARL
AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 ZENATA CAR SERVICE SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 
SZ 40 فملنطقة فلصناعية زناتة - 

2612) فملحلد ة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
9جج9)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدف  فلقانون   (2(1 أكتوبر   (7
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
.ZENATA CAR SERVICE SARL AU
تشغيل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
منشأ0 لصيانة وإصالح فملركبات ذفت 

فملحركات.
 SZ عنوفن فملقر فالجتلاعي : تجزئة
02 فملنطقة فلصناعية زناتة - 2612) 

فملحلد ة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة: 

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد عبد فلحي فلناصري : 1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلناصري  فلحي  عبد  فلسيد 
 (8822 فقامة فالوركيدي  عنوفنه)ف) 

فملحلد ة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلناصري  فلحي  عبد  فلسيد 

 (8822 فقامة فالوركيدي  عنوفنه)ف) 

فملحلد ة فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة بتاريخ 9) نونرب 

1)2) تحت رقم ج05).

526I

NOUSSAIR MOHAMED

STE  LAMAL SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

NOUSSAIR MOHAMED

 RESIDENCE AL AMAN 7

 BLOC B APPT 14 MHAMID

 9 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE  LAMAL SARL AU شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 

ف تلاتن رقم 1) حي تحناوت تحناوت 

فلحوز مرفكش - 02222 مرفكش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1861

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

  STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.LAMAL SARL AU

-أعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

متنوعة أو إنشاءفت

-ملون فلحفالت.
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زنقة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

ف تلاتن رقم 1) حي تحناوت تحناوت 

مرفكش   02222  - مرفكش  فلحوز 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فمال  بوفوس  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فمال  بوفوس  فلسيد0 

تحناوت  حي   (1 رقم  ف تلاتن  زنقة 

 02222 مرفكش  فلحوز  تحناوت 

مرفكش فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  بوفوس  محلد  فلسيد 

تحناوت  حي   (1 رقم  ف تلاتن  زنقة 

 02222 مرفكش  فلحوز  تحناوت 

مرفكش فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

16  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم -.

527I

مينار0 فينانس جروب

ال ديرما
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مينار0 فينانس جروب

)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 فلطابق فلرفبع جليز مرفكش ، 

02222، مرفكش فملغرب

فل   رما شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 52 

فلحي فلصناعي شارع فاطلة فلفهرية 

فلطابق فلتاني شقة ؤقم 0 سيدي 

 وسف بن علي - 02222 مرفكش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

7ج19)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

فل   : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

  رما.

شبه   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

صيدلية.

 52 رقم   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 

فلحي فلصناعي شارع فاطلة فلفهرية 

سيدي   0 ؤقم  شقة  فلتاني  فلطابق 

مرفكش   02222  - علي  بن   وسف 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : مجوفر  فسلاء  فلسيد0 

حصة بقيلة 12  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  مجوفر  فسلاء  فلسيد0 

 02222 6ج)  تجزئة فسيف ب رقم 

مرفكش  فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 زينب فلحشا ي عنوفنه)ف) 

 02222 6ج)  تجزئة فسيف ب رقم 

مرفكش فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

19  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج)19ج1.

528I

FUTURE CONSEIL

JADOR CAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
52 زنقة  وسف بن تاشفين فلطابق 

فألول ، 6122)، برشيد فملغرب
JADOR CAR شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 99 فملركز 
فلتجاري  اسلينة فلطابق فألول. - 

6122) برشيد فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

161(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  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 

.JADOR CAR
كرفء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلسيارفت بدون سائق.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : 99 فملركز 
 - فألول.  فلطابق  فلتجاري  اسلينة 

6122) برشيد فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد0 جد جة ملهدن 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد0 جد جة ملهدن عنوفنه)ف) 
 (6122 فملكي  فلزعارطة سيدي   وفر 

برشيد فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  زفكري  فلسيد  وسف 
 (6122 زنقة فلدفجلة حي فملنى   187

برشيد فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بربشيد   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 52.

529I

PANAFRICAN LOGISTICS TWO

 PANAFRICAN LOGISTICS
TWO

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

PANAFRICAN LOGISTICS TWO
شركة  فت مسؤولية محدو 0 
رفسلالها1.782.222   رهم 

مقرها فالجتلاعي:  بالدفر فلبيضاء 
شارع فلشفشاوني، تجزئة فلسعدي 

رقم 15 عين فلسبع
س.ت: 1)ج198

ت.ض:1961611
حل شركة

فلغيب  فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
فلبيضاء  بالدفر  فملنعقد  فلعا ي 
فإن شركاء   ، نونرب1)2)   (9 بتاريخ 
 PANAFRICAN  LOGISTICS شركة
)1.782.222)  رهم  رفسلالها   TWO
ومقرها فالجتلاعي بالدفر فلبيضاء،   ،
فلسعدي،  تجزئة  فلشفشاوني  شارع 
رقم 15 عين فلسبع، قد قرروف ما لي :
مشروع  بنو   على  فملوففقة   •
بأثر رجعي  فلضم وفالندماج فملقتبح، 
لشركة   ،(2(1 فاتح  نا ر  بتاريخ 
 PANAFRICAN LOGISTICS TWO

.KAOBE من طرف شركة
 PANAFRICAN شركة   حل   •
ستشهد  وفلتي   ،LOGISTICS TWO
فلضم  لعللية  فلفعلي  فإلنهاء  على 
من  فملال  رأس  وزيا 0  وفالندماج 

فلشركة فلدفمجة.
فلصالحيات  جليع  إعطاء   •
للسيد علر بن جلون لتنفيذ وتتليم 

إجرفءفت فلضم وفالندماج.
بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط لدى فملحكلة فلتجارية بالدفر 
 (2(1 7)  جنرب  بتاريخ  فلبيضاء 

تحت رقم . 825990

512I
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FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

SINVA SARL
إعالن متعد  فلقرفرفت

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 Angle Bd Teldi et Rue de

Marrakech – Q.I. Agadir Maroc

» SINVA SARL  »

فملقـر فالجتـلـاعي : رقم ))8 فلحي 
فلصناعي أ ت ملول 

فلسجل فلتجاري رقم : 887ج1 

فلعام  فلجلع  عقد  بلقت�سى 

بين   (2(1/1(/16 فالستثنائي بتاريخ 

شركاء «SINVA SARL» تقرر ما لي :              

تفويت فلحصص فالجتلاعية : 

 (522 فوت فلسيد مسيين أحلد 

حصة لسيد فملكني أحلد

فوت فلسيد مسيين لحسن 522) 

حصة لسيد فملكني أحلد 

 (522 فوت فلسيد فموت سعيد 

حصة لسيد فملكني أحلد 

تغييب فلهدف فلتجاري فلشركة إلى : 

تسويق فلبذور و منتجات فلصحة 

و  فلكيلاوية  فملبيدفت  و  فلنباتية 

فالسلد0 .

تسويق  و  تصد ر  و  فستبف  

فملستلزمات و فملنتوجات فلزرفعية و 

فلصناعية .

فالعلال فلزرفعية و فلصناعية و 

فملتنوعة 

ومرفقبة  وتركيب  وإنتاج   رفسة 

صيد   ، صناعي   ، أي مشروع زرفعي 

 ، جضرفء  مساحات   ، فلسلك 

هيدروليكي ، موف�سي وبيئي.

فلبيع  و  فلعام و فلشرفء  فلتسويق 

و فملتاجر0 بشكل عام فالي منتج أو 

باملشاريع  تتعلق  أ وفت  أو  معدفت 

فملذكور0 أعاله .

فالستغالل فلزرفعي .

أجهز0  وتسويق  وتصد ر  فستيبف  

ومبيدفت  فلري  ومعدفت  فلقياس 

فلنباتية  فلصحة  ومنتجات  فمفات 

وجليع فملنتجات فلكيلاوية.

وفملنشطات  فألسلد0  تعبئة 

فلحيوية وفملنتجات فلكيلاوية.

تغييب فملقر فالجتلاعي للشركة إلى 

فلطابق فلثاني تجزئة أكابار رقم 5 ف ت 

ملول فنزكان  .

شركة  فألسا�سي  فلقانون  تنقيح 

لشريك  محدو 0  مسؤولية  ذفت 

وحيد .

فإل دفع  تـم  فلقـانــونــي:   فإل دفع 

لـدى  فلضبط  بكتـابـة  فلقـانـونـي 

بتـاريخ  بانزكان  فالبتدفئية  لللحكلة 

21/10/))2) تحت رقم )7.
فلتجاري:  فلسجل  في  فلتقيد  رقم 
فلتجاري  فلسجل  في  فلتعد ل  تم 

بتاريخ  بانزكان  فالبتدفئية  لللحكلة 

21/10/))2) تحت رقم 90.

للخــــــال صــــــــــــة و فلتـذ كيــــــــــر

مـكـتـب فلحـسـابـات فنــفــوفـسـك

511I

FLASH ECONOMIE

TGV BATIMENT 2
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 AL ISTICHARYA CONSULTING

– SARL  BOUZNIKA

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدو 0 بشريك وحيد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

, تم تأسيس شركة   (2(2 15  جنرب 

وحيد   بشريك  فملسؤولية  محدو 0 

باملوفصفات فلتالية :

 TGV BATIMENT 2» S.A.R.L.»

A.U فلتسلية : 

أحلد  ج1شارع    : فلتجاري  فملقر 
فألول  فلطابق  فأللب  إقامة  فملجاطي 

فلرقم 8 فلدفرفلبيضاء.     

فلهدف فلتجاري:

- أشغال متنوعة

فإلستيبف  وفلتصد ر -

 122.222 في  محد   فلرأسلال: 

حصة كلا   1222  رهم مقسلة إلى 

 لي :

 1222 ميسوني   كريم  فلسيد   -

حصة.

فملد0 : 99 سنة من تاريخ تأسيسها 
فلتسييب : فلسيد كريم ميسوني  .

فملحكلة   : فلقانوني  فإل دفع 
سجل  فلبيضاء,  بالدفر  فلتجارية 

تجاري رقم1)8ج08.  
51(I

FLASH ECONOMIE

ISO TECHNOLOGIE
إعالن متعد  فلقرفرفت

STE  ISO TECHNOLOGIE
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
(60(99:

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
27  جنرب 1)2) قرر

للشركة  فالجتلاعي  فملقر  -تحويل 
 ( رقم   58 بلوك  فلبيضاء  فلدفر  من 
فلدفر  إلى  فلربنو�سي  فلقدس-سيدي 
فلفر وس  فلسبع  عين  فلبيضاء 
مجلوعة 1 علار0 ) فلطابق ج رقم 9)
بلبلغ  فملال  رأس  -رفع 
مال ين  )ثالثة  222.222.22.ج  رهم 
 1.222.222.22 من  ليبتفع   رهم) 
إلى  )مليون  رهم)   رهم 
)أربعة مال ين  0.222.222.22  رهم 

 رهم)
رأس  في  فلزيا 0  هذه  وتتجسد 
ألف  ثالثين  إنشاء  جالل  من  فملال 
)2.222ج) سهم جد د بقيلة فسلية 
 ، لكل منها  )122  رهم)  مائة  رهم 
تم فالكتتاب فيها بالكامل ومدفوعة 
فلحساب  طريق  مج  عن  بالكامل 
)فملسيب)فلسيد   للشريك  فلجاري 

فحلد فلعدروج
بلبلغ  فملال  رأس  تحد د  تم 
)أربعة مال ين  0.222.222.22  رهم 
 02.222 إلى  مقسم  وهو   ،  رهم) 
 122 بقيلة  سهم  ألف)  )أربعين 
)مائة)  رهم للسهم ، مكتتب بالكامل 
على  ومخصص  بالكامل  ومدفوع 

فلنحو فلتالي
مالك   فلعدروج  فحلد  فلسيد 

8222ج حصة
فلسيد فلعدروج لكبيب مالك 222) 

حصة

إضافة  فلشركة  شركاء  -قرر 
فألنشطة فلتالية إلى غرض فلشركة:

أعلال فلصرف فلصحي
فلجهد  ذفت  فلكهربائية  فألعلال 

فملنخفض وفلعالي
فلكابالت وشبكات فلكلبيوتر

من   7 و   6,4,3 فلفصل  تعد ل    
فلنظام فألسا�سي للشركة

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
 17 بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم1787.

Iج51

FLASH ECONOMIE

 LE CENTRE POUR
 LE LEADERSHIP

 ET L›EXCELLENCE
OPERATIONNELLE

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 LE CENTRE POUR LE

 LEADERSHIP ET L›EXCELLENCE
OPERATIONNELLE شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 10 
فيال فلرقم 7 شارع فبن تومرت  - 

0222) فلجد د0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

18915
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   15
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
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عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 LE CENTRE POUR LE  :
 LEADERSHIP ET L’EXCELLENCE

.OPERATIONNELLE
فستشار0   : غرض فلشركة بإ جاز 
فلخربفء  وتوفيب  وتدريب  و عم 

وفملتخصصين.
 10 حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 - تومرت   فبن  شارع   7 فلرقم  فيال 

0222) فلجد د0 فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد حليد فملحفوظي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد حليد فملحفوظي عنوفنه)ف) 
حي 10 فيال فلرقم 7 شارع فبن تومرت  

0222) فلجد د0 فلجد د0.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد حليد فملحفوظي عنوفنه)ف) 
حي 10 فيال فلرقم 7 شارع فبن تومرت  

0222) فلجد د0 فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (7 بتاريخ  بالجد د0   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 1512.
510I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SANABIL ASSAFA II PRIVEE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب نشاط فلشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 SANABIL ASSAFA II PRIVEE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالجتلاعي شارع عبد 
فللطيف صبيحي طريق فكلو تيزنيت  - 

85222 تيزنيت فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

25)ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم تغييب   (2(1 ج)  جنرب  فملؤرخ في 

نشاط فلشركة من «مدرسة جاصة» 

تأجيب  و  عقاري-تسييب  «*منعش  إلى 

فلعقارفت».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

26  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بتيزنيت  

))2) تحت رقم 12.

515I

THALAL CONSULTANTS

MY KAWA MARKET
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب جد د للشركة

THALAL CONSULTANTS

 N° 23 RUE TARIK BNOU

 ZIAD APPT N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MY KAWA MARKET  شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  0ج 

زنقة فمليبف ور ماجوريل مقر رقم 9 

مرفكش - 02222 مرفكش فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.9(765

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

1)2) تم تعيين  15  جنرب  فملؤرخ في 

فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

كلسيب  غريغوري  مومان   ميكاىيل 

وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1678ج1.

516I

THALAL CONSULTANTS

MY KAWA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MY KAWA شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 0ج زنقة 
ماجوريل إقامة فمليبف ور بلاجوريل 

محل رقم 9 مرفكش - 02222 
مرفكش فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.70699

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 ج)  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
رزق  سار0   (0( فلسيد  تفويت 
حصة فجتلاعية من أصل   19.999
 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   19.999
ج)  بتاريخ  مومان  مكائيل  غرغري 

 جنرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
)1  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1679ج1.
517I

THALAL CONSULTANTS

MY KAWA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MY KAWA  شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 0ج زنقة 
ماجوريل إقامة فمليبف ور بلاجوريل 

محل رقم 9 مرفكش - 02222 
مرفكش فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.70699
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تم تعيين  ))  جنرب  فملؤرخ في 
فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 
كلسيب  غريغوري  مومان  ميكاىيل 

وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1679ج1.

518I

BROCA  AGENCY

باه كمباني
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

BROCA  AGENCY
 46RUE BATINA RESIDENCE
 LA ROSE III RDC  BUREAU
 5 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
باه كلباني  شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 
فلرضا رقم )17 فملحلد ة  تجزئة 
فلرضا رقم )17 فملحلد ة  2ج88) 

فملحلد ة  فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(9085
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   12
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
باه   : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

كلباني .
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بيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فملنتجات فإلستهالكية.

تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
تجزئة  فملحلد ة    17( رقم  فلرضا 
2ج88)  فملحلد ة    17( فلرضا رقم 

فملحلد ة  فملغرب .
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
122 حصة    : فلسيد ف وب بهلولي 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  بهلولي   ف وب  فلسيد 
 00 ج رقم   فر فلسعا 0 بلوك   زنقة 

فلعالية  2ج88) فملحلد ة  فملغرب .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  بهلولي   ف وب  فلسيد 
 00 ج رقم   فر فلسعا 0 بلوك   زنقة 

فلعالية  2ج88) فملحلد ة  فملغرب 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (2 بتاريخ  باملحلد ة   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 650).
519I

CABINET  EAHHO

 STE KERARMI DE TRAVAUX
DIVERS SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
قفل فلتصفية

CABINET  EAHHO
 BD MHAMED V MRIRT،
54400، MRIRT MAROC

 STE KERARMI DE TRAVAUX
DIVERS SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : حي 

فلسالم رقم  012  - 50222 جييفر0 
فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج0)1.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  2ج  جنرب  فملؤرخ في 

 STE KERARMI DE TRAVAUX
ذفت  شركة   DIVERS SARL
رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها  وعنوفن  1.222.222  رهم 
 -   012 فإلجتلاعي حي فلسالم رقم  
50222 جييفر0 فملغرب نتيجة لعدم 

تحقيق فهدفف فلشركة.
و عين:

و  كرفرمي  محلد   فلسيد)0) 
عنوفنه)ف) حي فلسالم  50222 جنيفر0 

فملغرب كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
حي  وفي   (2(1 2ج  جنرب  بتاريخ 
50222 جنيفر0   -   012 فلسالم رقم  

فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بخنيفر0  

))2) تحت رقم )1.
5(2I

سهريكا 

ال توريك س ك أ
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

سهريكا 
06 ب   فلزرقطوني فلدرج ) فلشقة 

فلرقم 6 فلدفرفلبيضاء 06 ب   
فلزرقطوني فلدرج ) فلشقة فلرقم 6 
فلدفرفلبيضاء، )222)، فملغرب فلدفر 

فلبيضاء
ال توريك س ك أ شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : رس أ ريو 
 رج 1 عد  1جـ)ج حي عين فلدئاب 

فلدفرفلبيضاء - 2182) فلدفرفلبيضاء 
فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.051917
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في ج)  جنرب 1)2) تقرر حل ال 
توريك س ك أ شركة ذفت فملسؤولية 
 12.222 رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0 
 رهم وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رس أ 
ريو  رج 1 عد  1جـ)ج حي عين فلدئاب 
2182) فلدفرفلبيضاء  فلدفرفلبيضاء - 

فملغرب نتيجة لقرفر فلجلع فلعام .

و عين:
و  فلشرقاوي  لتيفة   فلسيد)0) 
عنوفنه)ف) رس أ ريو  رج 1 عد  1جـ)ج 
حي عين فلدئاب فلدفرفلبيضاء 2182) 
 (0( كلصفي  فملغرب  فلدفرفلبيضاء 

للشركة.
إريك  نويل و عنوفنه)ف)  فلسيد)0) 
حي  1جـ)ج  عد    1 ريو  رج  أ  رس 
 (2182 فلدفرفلبيضاء  فلدئاب  عين 
 (0( كلصفي  فملغرب  فلدفرفلبيضاء 

للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
بتاريخ ج)  جنرب 1)2) وفي رس أ ريو 
حي عين فلدئاب  1جـ)ج  عد    1  رج 
2182) فلدفرفلبيضاء  فلدفرفلبيضاء - 

فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827802.
5(1I

FIGENOUV

MEKNATRAV
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

FIGENOUV
شارع فلنصر علار0 16 شقة ج   ور 

فلسالم ، 52252، مكناس فملغرب
MEKNATRAV شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 

2) طريق فاس كلم )1 ويسالن - 
52282 مكناس فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.51665
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 27  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
حليم فلفا دي   (0( تفويت فلسيد 
أصل  من  فجتلاعية  حصة  22ج 
كريم   (0( فلسيد  22ج حصة لفائد0  

بويجالن بتاريخ 27  جنرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
)1  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 100.
5((I

FIGENOUV

MEKNATRAV
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

FIGENOUV
شارع فلنصر علار0 16 شقة ج   ور 

فلسالم ، 52252، مكناس فملغرب

MEKNATRAV شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

و عنوفن مقرها فالجتلاعي رقم 

2) طريق فاس كلم )1 ويسالن - 

52282 مكناس .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.51665

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

فملؤرخ في 27  جنرب 1)2) تم تحويل 

فلشكل فلقانوني للشركة من «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0» إلى «شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

)1  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 100.

Iج)5

FIGENOUV

OPTIMUM SAFE SERVICES
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع فلنصر علار0 16 شقة ج   ور 

فلسالم ، 52252، مكناس فملغرب

 OPTIMUM SAFE SERVICES

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي س 7) 
شقة ) فلطابق ) رياض فلزيتون 

فلشطر س - 52272 مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

55291
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   ((
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.OPTIMUM SAFE SERVICES
 1-  : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فالنعاش فلعقاري -2 فشغال مختلفة 

وفشغال فلبناء -3 فلتجار0 .
 (7 س   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلزيتون  رياض   ( فلطابق   ( شقة 
فلشطر س - 52272 مكناس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد0 فلغبوري ف لان 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 فلغبوري ف لان عنوفنه)ف) 
رقم 9ج  رب فملحجوب بن عبد فلقا ر 

فلزيتون 52272 مكناس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 فلغبوري ف لان عنوفنه)ف) 
رقم 9ج  رب فملحجوب بن عبد فلقا ر 

فلزيتون 52272 مكناس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
20  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 8).
5(0I

MOORISH

MOORISH CONSEIL
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

MOORISH
9ج شارع لال  اقوت فلطابق 5 شقة   

، 2282)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

MOORISH CONSEIL شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 012 شارع 

فلزرقطوني إقامة حلا  فلطابق 
فألول رقم 1 - 2222) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.010969

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر   (2(1 17  جنرب  في  فملؤرخ 
محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة  حل 
 MOORISH فلوحيد  فلشريك  ذفت 
 122.222 CONSEIL  مبلغ رأسلالها 
 012  رهم وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 
شارع فلزرقطوني إقامة حلا  فلطابق 
فلدفر فلبيضاء   (2222  -  1 فألول رقم 
فلتام  فلتوقف   : ل  نتيجة  فملغرب 

لنشاط فلشركة.
 012 ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
شارع فلزرقطوني إقامة حلا  فلطابق 
فلدفر فلبيضاء   (2222  -  1 فألول رقم 

فملغرب. 
و عين:

و  جليل   مروفن   فلسيد)0) 
عنوفنه)ف) شارع فالميب موالي عبدفهللا 
زنقة  21 فلرقم ج2   72222 فلعيون 

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 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828558.
5(5I

MOORISH

MOORISH STAFF
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

MOORISH
9ج شارع لال  اقوت فلطابق 5 شقة   

، 2282)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

MOORISH STAFF شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي إقامة 

فلبستان ) علار0 1 محل 1 برنو�سي 
- 2612) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج01097.
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر   (2(1 1)  جنرب  في  فملؤرخ 
محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة  حل 
 MOORISH فلوحيد  فلشريك  ذفت 
 122.222 رأسلالها  مبلغ    STAFF
 رهم وعنوفن مقرها فإلجتلاعي إقامة 
فلبستان ) علار0 1 محل 1 برنو�سي - 
فلدفر فلبيضاء فملغرب نتيجة   (2612

ل : فلتوقف فلتام لنشاط فلشركة.
إقامة  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
1 برنو�سي  1 محل  ) علار0  فلبستان 

- 2612) فلدفر فلبيضاء فملغرب. 
و عين:

و  جليل  مروفن   فلسيد)0) 
عنوفنه)ف)  شارع فالميب موالي عبدفهللا 
فلعيون    72222 ج2  فلرقم   21 زنقة 

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 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828556.

5(6I

NOUSSAIR MOHAMED

STE VIP VAPEURSARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

NOUSSAIR MOHAMED
 DYOUR MARJANE GH 5 IMM

 4 ETAGE 2 MARRAKECH
 N°10 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE VIP VAPEURSARL AU شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

فلقيبوفن تحناوت  فلحوز مرفكش 
رقم 58ج - 02222 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1(1871

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.VIP VAPEURSARL AU
تنظيف   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فملحالت وفملحالت وفلشقق )مقاول).
. - فلتعقيم بالعلليات فمليكانيكية 
أو فلكيليائية )تشغيل منشأ0). - أمن 

فملباني فلعامة أو فلخاصة )شركة).
حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلقيبوفن تحناوت  فلحوز مرفكش رقم 

58ج - 02222 مرفكش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 52.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : فلناصري  هبة  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  فلناصري  هبة  فلسيد0 
مرفكش   تحناوت  فلقيبوفن  حي 

02222 مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلناصري  هبة  فلسيد0 
مرفكش   تحناوت  فلقيبوفن  حي 

02222 مرفكش فملغرب
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
16  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم -.

5(7I

مينار0 فينانس جروب

بريسينج لو فيالج
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مينار0 فينانس جروب
)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 فلطابق فلرفبع جليز مرفكش ، 

02222، مرفكش فملغرب
بريسينج لو فيالج شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )5 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 فلطابق 

فلرفبع جليز - 02222 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(19(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 17  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

بريسينج لو فيالج.
غرض فلشركة بإ جاز : مصبنة.

)5 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
فلطابق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 
فلرفبع جليز - 02222 مرفكش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلزهيب  بشرى  فلسيد0 

حصة بقيلة 12  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فلزهيب  بشرى  فلسيد0 
 (1 فلشقة  1ج1  تجزئة فكيدر علار0 

02222 مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلزهيب  بشرى  فلسيد0 
 (1 فلشقة  1ج1  تجزئة فكيدر علار0 

02222 مرفكش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1911ج1.

5(8I

COMPTE A JOUR

BOULAHYA PIECE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،
62000، NADOR MAROC

BOULAHYA PIECE  شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي جعدفر 
فزغنغان فلناظور - 222)6 فلناظور  

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

77جج)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   (0
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. BOULAHYA PIECE

غرض فلشركة بإ جاز : بيع معدفت 
قطع  فلسيارفت/فستيبف   غيار  وقطع 

غيار فلسيارفت.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : حي جعدفر 
فلناظور    6(222  - فزغنغان فلناظور 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : بولحيا  سعيد  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  بولحيا  سعيد  فلسيد 
حي فلعلال رقم 65 فزغنغان فلناظور 

222)6 فلناظور فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  بولحيا  سعيد  فلسيد 
حي فلعلال رقم 65 فزغنغان فلناظور 

222)6 فلناظور فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 2( بتاريخ  بالناضور   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم جج05.
5(9I

مكتب فملحاسبة

STE SERVICES LA SAGESSE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مكتب فملحاسبة
5 زنقة عبد فملومن بن علي ، 
222)5، فلرشيد ة فملغرب

 STE SERVICES LA SAGESSE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فملرأب 
بقصر فلقصبة فلقد لة مدغر0 
فلرشيد ة - 222)5 فلرشيد ة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

79ج10
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(2 أكتوبر   26

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.SERVICES LA SAGESSE
غرض فلشركة بإ جاز : مكتبة

فشغال مختلفة.
فملرأب   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
مدغر0  فلقد لة  فلقصبة  بقصر 
فلرشيد ة   5(222  - فلرشيد ة 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:
 522   : فلسيد لقبيلي عبد فلعالي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد رضوفن بدجي :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلعالي  عبد  لقبيلي  فلسيد 
فلرشيد ة  فلربفني  قصر  عنوفنه)ف) 

222)5 فلرشيد ة فملغرب.
عنوفنه)ف)  بدجي  رضوفن  فلسيد 
 5(222 6ج حي فملسيب0  26 رقم  زنقة 

فلرشيد ة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  بدجي  رضوفن  فلسيد 
 5(222 6ج حي فملسيب0  26 رقم  زنقة 

فلرشيد ة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ  بالرشيد ة   فالبتدفئية 

 جنرب 2)2) تحت رقم 29)1.
2Iج5

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 THE MACARTHUR
COMPANY

إعالن متعد  فلقرفرفت
 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK
)6 شارع سيدي عبد فلرحلان 

فلشقة 1 ، 22)2)، فلدفر فلبيضاء 
فملغرب
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 THE MACARTHUR COMPANY
«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: تقاطع 
شارع علر فلخيام و شارع سيدي 

عبد فلرحلان، حي فلرفحة  - 2222 
فلدفر فلبيضاء  فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

1ج720).
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في ج) نونرب 1)2)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
تحويل فملقر فالجتلاعي 

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
تعد ل فلنظام فألسا�سي 

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 
فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
إفرفن رقم   : فملقر فالجتلاعي للشركة 

1) حي أطلس 1.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828579.
1Iج5

TGE FIDUS

PNEUMATIQUE DAOUDI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

TGE FIDUS
شارع فلزرقطوني كلال بارك سانتب 

علارB 0 رقم 9ج فلطابق 6 ، 8812)، 
فملحلد ة فملغرب

PNEUMATIQUE DAOUDI شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي :  وفر 
شحاوطة ) بني  خلف - 2ج28) 

فملحلد ة فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.(0571

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر حل   (2(1 نونرب  ج2  فملؤرخ في 
شركة   PNEUMATIQUE DAOUDI

مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
 ( شحاوطة  فإلجتلاعي  وفر  مقرها 
بني  خلف - 2ج28) فملحلد ة فملغرب 

نتيجة لتوقيف نشاط فلشركة.
و عين:

فلسيد)0) محلد  ناهي و عنوفنه)ف) 
 (2822 2ج8  رقم   1 فلحسنية 
 (0( كلصفي  فملغرب  فملحلد ة 

للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
وفي  وفر   (2(1 12  جنرب  بتاريخ 
 (2822  - بني  خلف   ( شحاوطة 

فملحلد ة فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحلد ة  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم 55.
I)ج5

FITKIDS

INJICIO
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

INJICIO SARL AU
ج1 زنقة فحلد فملجاطي فقامة لزفلب 
فلطابق فألول رقم 8. ، 52ج2)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
INJICIO شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ج1 زنقة 
فحلد فملجاطي فقامة لزفلب فلطابق 
فألول رقم 8. - 52ج2) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8695
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 10  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.INJICIO
غرض فلشركة بإ جاز : فستشارفت 

نظم فملعلومات .
زنقة  ج1   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
فحلد فملجاطي فقامة لزفلب فلطابق 
فألول رقم 8. - 52ج2) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد0 بتينة بو حا م  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد0 بتينة بو حا م عنوفنه)ف) 
ش  ج  فلقدميبي ط  فحلد  زنقة   20
فلدفرفلبيضاء  52ج2)  فملعاريف   9ج 

فملغرب .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  بو حا م  بتينة  فلسيد 
ش  ج  فلقدميبي ط  فحلد  زنقة   20
فلدفرفلبيضاء  52ج2)  فملعاريف   9ج 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828651.
Iجج5

CASA COMPTES

O›CHOIX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

O›CHOIX شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي إقامة 
مولد A( ,12-25 و )A-26 زفوية 

فلطريق 9)12، سيدي معروف - - 
فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(18507
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( 27  نا ر  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
 122.222 O’CHOIX  مبلغ رأسلالها 
فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن   رهم 
 A2-06 و   A2-05  ,12 مولد  إقامة 
زفوية فلطريق 9)12، سيدي معروف 
 : فملغرب نتيجة ل  فلدفر فلبيضاء   -  -

غياب نشاط فلشركة.
إقامة  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
زفوية   A2-06 و   A2-05  ,12 مولد 
 -  - معروف  سيدي   ،12(9 فلطريق 

فلدفر فلبيضاء فملغرب. 
و عين:

و  فلد ن  ولي  فملعطي   فلسيد)0) 
فلقرنفل  زنقة  مكرر   (2 عنوفنه)ف) 
فلدفر   - حي فلرفحة   ( شقة   1 طابق 
فلبيضاء فملغرب كلصفي )0) للشركة.
و  فلد ن  ولي  محلد   فلسيد)0) 
ج  فلطابق  أأل  فقامة  )ج  عنوفنه)ف) 
زريق  وفبو  فلشحرور  زفوية   8 شقة 
ضيعة برتون - فلدفر فلبيضاء فملغرب 

كلصفي )0) للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 
 A2-06 و   A2-05  ,12 إقامة مولد   :
زفوية فلطريق 9)12، سيدي معروف

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828562.
0Iج5

CORPOCONSULT SARL

CONCORDE FINANCE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

CORPOCONSULT SARL
 EME ETAGE N 18 RCE 5

 YASSMINE PORTE B ANG
 BD OMAR AL KHAYAM  ET

 RUE EL BANAFSAJ HAY RAHA
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 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

CONCORDE FINANCE شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 7ج شارع 

n.harhouri@ - آ ت باعلرفن

corpoconsult.ma فلدفر فلبيضاء  

فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

75جج19.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم    (2(1 15  جنرب  في  فملؤرخ 

فلحالي  فالجتلاعي  فملقر  تحويل  

للشركة من «7ج شارع آ ت باعلرفن 

n.harhouri@corpoconsult.  -

إلى  فملغرب»  فلبيضاء   فلدفر   ma

شارع فبرفهيم نخاي فملعاريف  «0ج1 

 - فلبيضاء-فملغرب  فلدفر  فمتدف  

 n.harhouri@corpoconsult.ma

فلدفر فلبيضاء   فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 59ج828.

5Iج5

JAD BUSINESS & WORKSHOP

IRIS HOME
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP

 RES  AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH

 2 IMM 90 ETG 3 APT 15

 SIDI MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

IRIS HOME شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فقامة 

فلهدى شارع محلد بلفريج جش 

) إقامة 92 فلشقة رقم 15 سيدي 

مومن - 2222) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 IRIS  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.HOME

شرفء   --  : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وبيع أ وفت تزيين فملطبخ وفملنسوجات

فقامة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 ( بلفريج جش  محلد  فلهدى شارع 

سيدي   15 رقم  فلشقة   92 إقامة 

مومن - 2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فزماني  فلسيد  ونس 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فزماني  فلسيد  ونس 

فلبيضاء  فلدفر   (222 فلبيضاء  فلدفر 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  فزماني  فلسيد  ونس 

فلبيضاء  فلدفر   (222 فلبيضاء  فلدفر 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828512.

6Iج5

conseils gest plus

PERFECT BOBINAGE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

conseils gest plus
شارع عبد فلكريم فلخطابي علار0 
برج فملنار0 ) فلطابق فلخامس رقم 
25A ، 400000، مرفكش فملغرب

PERFECT BOBINAGE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي علار0 
ضهيب فاطلة مكينة طريق فلصوير0 - 

02222 مرفكش فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(2621

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 0)  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
عصام   (0( فلسيد  تفويت 
91) حصة فجتلاعية من  فلجرجاني 
 (0( فلسيد  91) حصة لفائد0   أصل 
0)  جنرب  بتاريخ  عبد فلحي وفكريم  

.(2(1
تفويت فلسيد )0) ضحى فلجرجاني 
106 حصة فجتلاعية من أصل 106 
عبد فلحي   (0( فلسيد  حصة لفائد0  

وفكريم  بتاريخ 0)  جنرب 1)2).
أمينة   (0( فلسيد  تفويت 
أبوريضوفن ج6 حصة فجتلاعية من 
  (0( فلسيد  حصة لفائد0   ج6  أصل 
عبد فلحي    وفكريم  بتاريخ 0)  جنرب 

.(2(1
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
10  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 076.

7Iج5

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 LAAOUINATE DES
TRAVAUX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 LAAOUINATE DES TRAVAUX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 0 

بلوك 5 شارع رقم 8 حي بئب فنزرفن 

تيكوين فكا  ر - 82222 فكا  ر 

فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج)70.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تلت   (2(( ج2  نا ر  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

فلصا ق   عبد   (0( فلسيد  تفويت 

من  فجتلاعية  حصة   822 صا ق 

أصل 1.652 حصة لفائد0  فلسيد )0) 

محلد  صا ق بتاريخ ج2  نا ر ))2).

فلصا ق   عبد   (0( فلسيد  تفويت 

من  فجتلاعية  حصة   852 صا ق 

فلسيد  لفائد0   حصة   1.652 أصل 

ج2  )0) محلد فملختار  صا ق بتاريخ 

 نا ر ))2).

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

17  نا ر  بتاريخ  باكا  ر   فلتجارية 

))2) تحت رقم 9ج1281.

8Iج5

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

BRASRY
شركة ذفت مسؤلية 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

BRASRY شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 
فألر�سي رقم )5 زفوية محند ف ت 
فلطالب و زنقة يعقوب فملنصور 
تالربجت فكا  ر - 82222 فكا  ر 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

52121
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 ج)  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.BRASRY
غرض فلشركة بإ جاز : مطعم.

فلطابق   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
ف ت  محند  زفوية   5( رقم  فألر�سي 
فملنصور  يعقوب  زنقة  و  فلطالب 
فكا  ر   82222  - فكا  ر  تالربجت 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد فبرفهيم عسري 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد فبرفهيم عسري عنوفنه)ف) 
زنقة صنهاجة رقم 17 تالربجت فكا  ر 

82222 فكا  ر فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فبرفهيم عسري عنوفنه)ف) 
زنقة صنهاجة رقم 17 تالربجت فكا  ر 

82222 فكا  ر فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  باكا  ر   فلتجارية 

))2) تحت رقم 128102.
9Iج5

ICE7

ICE7
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ICE7
مجلوعة فلتقدم ج .أش )-17 ، 
فلطابق فلثاني سيدي فلربنو�سي 

فلدفرفلبيضاء ، 2622)، 
فلدفرفلبيضاء فملغرب

ICE7 شركة ذفت مسؤلية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 
مجلوعة فلتقدم ج .أ.ش )-17 ، 
فلطابق فلثاني سيدي فلربنو�سي 
فلدفرفلبيضاء فملغرب - 2622)  

فلدفرفلبيضاء  فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8795
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 9)  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

.ICE7 : فإلقتضاء بلختصر تسليتها
تشغيل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
وزيوت  وفلوقو   فلخدمة  محطة 
فألجرى  فمللحقات  وجليع  فلتشحيم 
وقطع غيار فملركبات وجليع فلخدمات 

فملساعد0 لغرض فلشركة ؛
وغسيل  سيارفت  جدمة  محطة 

سيارفت وإ فر0 مقهى ومطعم.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : مجلوعة 
فلتقدم ج .أ.ش 17-2 ، فلطابق فلثاني 
فلدفرفلبيضاء  فلربنو�سي  سيدي 
فلدفرفلبيضاء     (2622  - فملغرب 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد فبرفهيم فلحلوفي 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد فبرفهيم فلحلوفي عنوفنه)ف) 
 وفر فوال  علي بن فبرفهيم فوال  صالح 

فلنوفصر  ج)71) فلنوفصر فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فبرفهيم فلحلوفي عنوفنه)ف) 
 وفر فوال  علي بن فبرفهيم فوال  صالح 

فلنوفصر  ج)71) فلنوفصر فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828675.

502I

HLALI BAT

HLALI BAT
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

HLALI BAT
مجلوعة فلتقدم ج .أ.ش )-17 ، 
فلطابق فلثاني سيدي فلربنو�سي 
فلدفرفلبيضاء فملغرب ، 2622)، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
HLALI BAT شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 

مجلوعة فلتقدم ج .أ.ش )-17 ، 
فلطابق فلثاني سيدي فلربنو�سي 
فلدفرفلبيضاء فملغرب - 2622) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8797
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 0)  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 HLALI : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.BAT

أعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلتشييد وصيانة فملباني وجليع فملهن؛

وفلتجد د  فلتطوير  أعلال 

فلدفجلية وفلخارجية

جليع علليات فألشغال فلعامة.

 ، وفلتجارية  فلعقارية  فملعامالت 

وإ فر0 فإل جارفت ، وإ فر0 فمللتلكات.

عنوفن فملقر فالجتلاعي : مجلوعة 

فلتقدم ج .أ.ش 17-2 ، فلطابق فلثاني 

فلدفرفلبيضاء  فلربنو�سي  سيدي 

فلدفرفلبيضاء   (2622  - فملغرب 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد عبدفلرحيم فلهاللي :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلهاللي  عبدفلرحيم  فلسيد 

رقم   25 علار0  سكني  عنوفنه)ف) 

 (26(2 فلربنو�سي  م  بلوك  جج5 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلهاللي  عبدفلرحيم  فلسيد 

رقم   25 علار0  سكني  عنوفنه)ف) 

 (26(2 فلربنو�سي  م  بلوك  جج5 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828676.

501I
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afaqconseil

SIDI GHANEM TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SIDI GHANEM TRANS شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  فر 
فلسعا 0 ) فلعلار0 ج0 فلشقة ) 

فلطابق ) مرفكش - 02222 مرفكش 
مغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.92(51
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 نونرب   (6 في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
فلكريم   عبد   (0( فلسيد  تفويت 
من  فجتلاعية  حصة   672 حجاوي 
 (0( فلسيد  672 حصة لفائد0   أصل 
حسن  فلوطني بتاريخ 6) نونرب 1)2).
ف ت  عثلان    (0( فلسيد  تفويت 
من  فجتلاعية  حصة  2جج  فلحوس 
 (0( فلسيد  2جج حصة لفائد0   أصل 
حسن  فلوطني بتاريخ 6) نونرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
2ج  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم )1097.
50(I

SM PARTNERS

CLINIQUE AL MADINA
إعالن متعد  فلقرفرفت

SM PARTNERS
جج مجلوعة عرسة لكبيب فلطابق 

فألر�سيِ  مكتب بِ 1 إمتدف  فملعاريف 
maroc 2222)، فلدفر فلبيضاِء ،

CLINIQUE AL MADINA «شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: )ج5 
شارع فملنضر فلعام  - - فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.027991
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 7) أكتوبر 1)2)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

على  فلذي  نص   :1 رقم  قرفر 
ما لي: تحويل فملقر فلرئي�سي من فلدفر 
باهي  محلد  زنقة  زفوية   - فلبيضاء 
فلدفر  إلى  نخيل  ،حي  مانزفر   وزنقة 

فلبيضاء - )ج5 شارع فملنضر فلعام
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
فلسيد  لللصحة  طبي  كلد ر  تعيين 
فلبطاقة  حامل   ، زفاض  لحسن 

 BE650(51 فلوطنية رقم
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
تأكيد فلسيد رشيد زفاض في مهامه 

كلسيب للشركة
قرفر رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
مالءمة فلنضام فألسا�سي للشركة مع 

مقتضيات فلقانون رقم 21-19 
قرفر رقم 5: فلذي  نص على ما لي: 

تحين فلنضام فألسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
 حد  فملقر فالجتلاعي للشركة في )ج5 

شارع فملنضر فلعام  فلدفر فلبيضاء
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج2  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 826968.

Iج50

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 SUD CONCESSION
AUTOMOBILE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
إنشاء فرع تابع للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

SUD CONCESSION

AUTOMOBILE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي علار0 
عائشة شارع فلحسن فلثاني - 

82222 فكا  ر فملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج728.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في ج) شتنرب 219) تقرر إنشاء 
فلتسلية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
 - و فلكائن بالعنوفن طريق بوجدور   -
فلعيون فملغرب و فملسيب من   72222

طرف فلسيد)0) فلسلاللي طارق.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  باكا  ر   فلتجارية 

))2) تحت رقم 128110.
500I

COMPTAFFAIRES

GROUPE JMSN
إعالن متعد  فلقرفرفت

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

GROUPE JMSN «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 85ج 

تجزئة فلسعا 0 سيدي معروف فلدفر 
فلبيضاء - 2)25) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
567ج8ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 1)  جنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
من  عا ل  جناح  فلسيد  فستقالة 
تسييب فلشركة و تعيين فلسيد0 فلكا 0 
حنان كلسيب0 وحيد0 لشركة ملد0 غيب 

محد 0.

على  فلذي  نص   :( رقم  قرفر 
تغييب  فلوحيد  فلشريك  قرر  ما لي:  
85ج  من  للشركة  فالجتلاعي  فملقر 
تجزئة فلسعا 0 سيدي معروف فلدفر 
E علار0  فحفا   إقامة  فلى  فلبيضاء 

فلطابق ج رقم )1 فلدفر فلبيضاء
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 

تحيين فلنظام فألسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 5: فلذي  نص على ما لي: 
فملقر فالجتلاعي للشركة إقامة فحفا  
فلدفر   1( رقم  ج  Eفلطابق  علار0 

فلبيضاء
بند رقم 9: فلذي  نص على ما لي: 
تسلية فلسيد0 فلكا 0 حنان كلسيب0 

وحيد0 ملد0 غيب محد 0
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828700.
505I

PERFECT ADVICE

BINAYATE WA SAKANE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

PERFECT ADVICE
فلدفر فلبيضاء ، 2222)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
BINAYATE WA SAKANE شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 
5 رقم 08) شارع ففريقيا - 2050) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ججج12ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 شتنرب   (( في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
هشام عدوفن   (0( تفويت فلسيد 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   522
 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.222
شتنرب   (( بتاريخ  عدوفن   وسف 

.(2(1
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
 21 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

أكتوبر 1)2) تحت رقم 790829.
506I

smaticomp

ARKANE SOLUTION
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

ARKANE SOLUTION شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 151 

أسامة فبن زيد فلطابق ) فلحي فأليسر 
ن ج حي فملعاريف - 222)) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8779
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   11
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ARKANE SOLUTION
فلهندسة   : غرض فلشركة بإ جاز 

فملعلارية.
 151  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
أسامة فبن زيد فلطابق ) فلحي فأليسر 
فلدفر   ((222  - فملعاريف  حي  ج  ن 

فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

: ف لجان  فلد ن  صالح   فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   1.222

للحصة .
 : ف لجان  فلد ن  صالح  فلسيد 

1222 بقيلة 122  رهم.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :
ف لجان  فلد ن  صالح  فلسيد 
عنوفنه)ف) مفتشية فلقوفت فملساعد0 
شارع فلحاج فحلد فلشرقاوي فكدفل 

12292 فلرباط فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
ف لجان  فلد ن  صالح  فلسيد 
عنوفنه)ف) مفتشية فلقوفت فملساعد0 
شارع فلحاج فحلد فلشرقاوي فكدفل 

12292 فلرباط فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828797.
507I

SUD INVEST CONSULTING

MARKET WAVE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

SUD INVEST CONSULTING
زنقة فلقبطان فريكي فقامة ف زيس 

 GUELIZ، 11 فلطابق ) فلشقة رقم
40000، MARRAKECH MAROC

MARKET WAVE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي كتبية 
سانتب 1 مكتب ) شارع فلزرقطوني 

جليز - 02222 مرفكش فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.5((11

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 ج2  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
 MAXIME  (0( فلسيد  تفويت 
 PIERRE JULMIEN PRUVOST
122 حصة فجتلاعية من أصل 122 
 OLIVIER  (0( فلسيد  حصة لفائد0  
بتاريخ   JEAN MAURIC CREANGE

ج2  جنرب 1)2).

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
18  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1871ج1.

508I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE PARAPHARMACIE
TAOUNATE SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع فلفدفء تجزئة سليب0 تاونات  
0222ج  فملغرب تاونات، 0222ج، 

تاونات فملغرب
 STE PARAPHARMACIE

TAOUNATE SARL AU  شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : تاونات 

فملركز - 0222ج تاونات فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
25ج1.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر   (2(1 28  جنرب  في  فملؤرخ 
 STE PARAPHARMACIE حل 
شركة    TAOUNATE SARL AU
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد مبلغ رأسلالها 92.222  رهم 
تاونات  فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن 
فملركز - 0222ج تاونات فملغرب نتيجة 

ل- توفلي فلخسائر 
- ترفجع رقم فملعامالت .

و عين:
و  فلعلرفني   حلز0   فلسيد)0) 
تاونات  0222ج  فاس  عنوفنه)ف) 

فملغرب كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
وفي تاونات   (2(1 12  جنرب  بتاريخ 

فملركز - 0222ج تاونات فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بتاونات  

))2) تحت رقم ))2)/28.

509I

BOUCHTA COMPTA

IB FROID MAROC
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

IB FROID MAROC شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مجلع 

 GH فلزموري ج ف ة 7) علار0 0 بلوك
5 فلطابق فالر�سي فلزياتن - 92222 

طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5ج5ج)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 IB  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.FROID MAROC
فلترب د،   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلتكييف و فلتهوية.
مجلع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 GH فلزموري ج ف ة 7) علار0 0 بلوك
 92222  - فلطابق فالر�سي فلزياتن   5

طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد فلعبد برجة :  1.222 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد فلعبد برجة : 1222 بقيلة 

122  رهم.
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وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  برجة  فلعبد  فلسيد 
فلزموري ج فشرفق 8ج بلوك 0) طابق 

ج رقم 8ج 92222 طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  برجة  فلعبد  فلسيد 
فلزموري ج فشرفق 8ج بلوك 0) طابق 

ج رقم 8ج 92222 طنجة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 005.
552I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SANABIL ASSAFA II PRIVEE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 SANABIL ASSAFA II PRIVEE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 
فالر�سي رقم 151 تجزئة فلسعيد ة 

حي فملحلدي تيزنيت - 85222 تيزنيت 
فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

25)ج.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في ج)  جنرب 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
تجزئة   151 رقم  فالر�سي  «فلطابق 
 - تيزنيت  فملحلدي  حي  فلسعيد ة 
«شارع  إلى  فملغرب»  تيزنيت   85222
فكلو  طريق  صبيحي  فللطيف  عبد 

تيزنيت - 85222 تيزنيت  فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
26  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بتيزنيت  

))2) تحت رقم 12.
551I

مينار0 فينانس جروب

مينارا فينانس جروب
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

مينار0 فينانس جروب
)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 فلطابق فلرفبع جليز مرفكش ، 

02222، مرفكش فملغرب
مينارف فينانس جروب شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )5 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 فلطابق 

فلرفبع جليز - 02222 مرفكش فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.17257

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (229 نونرب   (6 في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
ف ت  هشام    (0( فلسيد  تفويت 
فجتلاعية  حصة   1.222 بويغولدن 
من أصل 1.222 حصة لفائد0  فلسيد 
)0) نهى  فلشنكيطي فالنصاري بتاريخ 

6) نونرب 229).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
28 غشت  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

216) تحت رقم )8189.
55(I

CAM

AYCOFFEE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE (71

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

AYCOFFEE شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 71) 
فلزنقة 17 فلحسنية 1 - 2822) 

فملحلد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج955)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدف  فلقانون   (2(1 )2  جنرب 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.AYCOFFEE

غرض فلشركة بإ جاز : فلتجار0.

 (71  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 (2822  -  1 فلحسنية   17 فلزنقة 

فملحلد ة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : ف وبي  حسن  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

 (1 فلسيد حسن ف وبي عنوفنه)ف) 

فملحلد ة   (2822   ( فلرياض   رب 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

 (1 فلسيد حسن ف وبي عنوفنه)ف) 

فملحلد ة   (2822   ( فلرياض   رب 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (8 بتاريخ  باملحلد ة   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 1ج2ج.

Iج55

مينار0 فينانس جروب

مينارا فينانس جروب

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تعيين ملثل قانوني للشركة

مينار0 فينانس جروب

)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 فلطابق فلرفبع جليز مرفكش ، 

02222، مرفكش فملغرب

مينارف فينانس جروب «شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: )5 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 فلطابق 

فلرفبع جليز )5 شارع موالي رشيد 

شقة رقم 7 فلطابق فلرفبع جليز 

02222 مرفكش فملغرب.

«تعيين ملثل قانوني  للشركة»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.17257

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

وتبعا   (229 نونرب   (6 في  فملؤرخ 

تعيين  تقرر  جد   لتعيين مسيب) ن) 

فمللثل) ن) فلقانوني) ن): 

- ف ت بويغولدن هشام

- فلشنكيطي فالنصاري نهى 

شركة  جروب  فينانس  مينارف   -

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد فلكائن مقرها فإلجتلاعي ب: 

 7 شارع موالي رشيد شقة رقم   5(

مرفكش   02222 فلطابق فلرفبع جليز 

فملغرب

عند  فلتجاري  فلسجل  رقم 

فالقتضاء: 17257

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

28 غشت  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

216) تحت رقم )8189.

550I
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GESTIMAK CONSEIL

TARIK ELEC
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

GESTIMAK CONSEIL
 RESIDENCE AL BADR GH 8
 IMM. 75 N° 3 AÏN SEBAA,

 CASABLANCA RESIDENCE AL
 BADR GH 8 IMM. 75 N° 3 AÏN
 SEBAA, CASABLANCA، 20450،

CASABLANCA MAROC
TARIK ELEC شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي إقامة 
طارق علار0 7) محل 50 سيدي 

مومن فلدفر فلبيضاء - )202)  فلدفر 
فلبيضاء فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري -.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم   (2(1 نونرب   (1 في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«152.222  رهم» أي من «122.222 
عن  «52.222)  رهم»  إلى   رهم» 
أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (1 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 825197.
555I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

CAFE  LE  CHATAIGNIER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 2) زنقة 1 حي فلسالم ، أحدفف 
AZROU MAROC ،5أزرو ، 122ج ،
CAFE  LE  CHATAIGNIER  شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 6جج ، 
حي فالطلس - إفرفن  - 222ج5 ففرفن 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 17  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
  CAFE  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

. LE  CHATAIGNIER
فستغالل   : غرض فلشركة بإ جاز 

فملقاهي لشخصين و أكثب.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : رقم 6جج 
، حي فالطلس - إفرفن  - 222ج5 ففرفن 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

90.000,00  رهم، مقسم كالتالي:
فلسالم  عبد  بنعاشور  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة  22ج    :

للحصة.
22ج    : رشيد  بنعاشور  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
22ج    : حليد  بنعاشور  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسالم  عبد  بنعاشور  فلسيد 
فالطلس  حي  25ج   رقم  عنوفنه)ف) 

222ج5 إفرفن فملغرب.
فلسيد بنعاشور رشيد عنوفنه)ف) 
رقم 25ج  حي فالطلس 222ج5 إفرفن 

فملغرب.
فلسيد بنعاشور حليد عنوفنه)ف) 
رقم 25ج  حي فالطلس 222ج5 إفرفن 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسالم  عبد  بنعاشور  فلسيد 
فالطلس  حي  25ج   رقم  عنوفنه)ف) 

222ج5 إفرفن فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  بازرو   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 5).
556I

fiduciaire toudgha conseils

EDEC شركة
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

fiduciaire toudgha conseils

 N° 274 AVENUE MOHAMED

 V TINGHIR ، 45800، tinghir

tinghir

شركة EDEC  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر 

فنونيزفم فمضر تنغيب  تنغيب 05822 

تنغيب فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 غشت   18

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

شركة   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

. EDEC

فشغال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

بناء.

:  وفر  فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 05822 تنغيب  فنونيزفم فمضر تنغيب  

تنغيب فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : حسن   حورفن  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد ف ت  وسف مبارك  :  522 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فلسيد حورفن حسن  

 05822 تنغيب  فمضر  فنونيزفم   وفر 

تنغيب فملغرب.

مبارك   ف ت  وسف  فلسيد 
ميشيكان شارع بتبزو   (2 عنوفنه)ف) 
شارع ن ج 27 ج52 فلوال ات فملتحد0 
وال ة  ميشيكان  1822ج   فالمريكية 

متحد0 فالمريكية .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلسيد حورفن حسن  
 05822 تنغيب  فمضر  فنونيزفم   وفر 

تنغيب فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
5)  نا ر  بتاريخ  بتنغيب   فالبتدفئية 

1)2) تحت رقم 06.

557I

مينار0 فينانس جروب

مينارا فينانس جروب
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

مينار0 فينانس جروب
)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 فلطابق فلرفبع جليز مرفكش ، 

02222، مرفكش فملغرب
مينارف فينانس جروب شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )5 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 فلطابق 

فلرفبع جليز - 02222 مرفكش فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.17257

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (217 )1  ونيو  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
تفويت فلسيد )0) نهى فلشنكيطي 
فجتلاعية  حصة   (.522 فالنصاري 
من أصل 522.) حصة لفائد0  فلسيد 
 1( )0) هشام  ف ت بويغولدن بتاريخ 

 ونيو 217).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
19  ونيو  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

217) تحت رقم 9)888.

558I
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FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF

 MAREE ESSALAM «SARL
«AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC
 «MAREE ESSALAM «SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 

كوتبية رقم )-ج17 حي سيدي عبد 
فلكريم  - 06222 فسفي فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج1198.
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم   (2(1 7)  جنرب  في  فملؤرخ 
بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«125.000,00  رهم»  قدره 
إلى  «90.000,00  رهم»  من  أي 
«215.000,00  رهم» عن طريق :  -.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بآسفي   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم ))2)/5ج.
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fiduazizi

SABBAR TOURS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع علر فملختار حي فلقدس شارع 
علر فملختار حي فلقدس، 7222، 

فلعيون فملغرب
SABBAR TOURS شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مد نة 
فلوحد0 بلوك C رقم 75 مد نة 
فلوحد0 بلوك C رقم 75 72222 

فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9871ج

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 18  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.SABBAR TOURS

غرض فلشركة بإ جاز : نقل فلسلع 

للحساب فلغيب و جليع فنوفع فلنقل.

مد نة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
مد نة   75 رقم   C بلوك  فلوحد0 
 72222  75 رقم   C بلوك  فلوحد0 

فلعيون فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : صبار  زكرياء  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد زكرياء صبار : 1222 بقيلة 

122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  صبار  زكرياء  فلسيد 

 (5222 فلقد م   فلسوق  ج  بلوك   0

جريبكة فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  صبار  زكرياء  فلسيد 

 (5222 فلقد م   فلسوق  ج  بلوك   0

جريبكة فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/126.
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fiduazizi

PANAMA AGRO
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع علر فملختار حي فلقدس شارع 
علر فملختار حي فلقدس، 7222، 

فلعيون فملغرب
PANAMA AGRO شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مد نة 

فلوحد0 فلشطر فلثاني بلوك C رقم 
507 مد نة فلوحد0 فلشطر فلثاني 
بلوك C رقم 507 72222 فلعيون 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9869ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 18  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.PANAMA AGRO
غرض فلشركة بإ جاز : مطعم بيع 
جليع فنوفع فملشروبات وفملاكوالت.... .
مد نة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
رقم   C بلوك  فلثاني  فلشطر  فلوحد0 
فلثاني  فلشطر  فلوحد0  مد نة   507
فلعيون   72222  507 رقم   C بلوك 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فملقيتي  فلسيد  اسين 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 1222  : فملقيتي  فلسيد  اسين 
بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فملقيتي  فلسيد  اسين 
حدفئق  فقامة  ج1  علار0   17 شقة 
82222 فكا  ر  سوس فلحي فملحلدي 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فملصطفى كالل عنوفنه)ف) 
بلوك D رقم ج1 حي فلدفجلة  82222 

فكا  ر فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/127.
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فيكوج  و سوس ش م م للشريك فلوحيد

 VILLA - فيال اكوني ش م م
AGOUNI SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
رفع رأسلال فلشركة

فيكوج  و سوس ش م م للشريك 
فلوحيد

05، شارع فلعقبة، ، 00222، 
فلصوير0 فملغرب

 VILLA - فيال فكوني ش م م
AGOUNI SARL  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر 
لعرفيش، جلاعة فوناغة فقليم 
فلصوير0 فملغرب فلصوير0 فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.777
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم   (2(1 شتنرب   (1 في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«022.222  رهم» أي من «122.222 
عن  «522.222  رهم»  إلى   رهم» 
أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالصوير0  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم 19.
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JR CONSULTANTS SNC

UTECH
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

JR CONSULTANTS SNC
 Rue El Khatib Laraki - Ex ,19
 Mont Pilat 19, Rue El Khatib

 Laraki - Ex Mont Pilat، 20100،
CASABLANCA MAROC

UTECH شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 6) محج 
مرس سلطان  شقة  ج فلدورفالول  - 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج0ج0)5
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب  ج2 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.UTECH
-إنشاء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فملخططات فملعلارية
فلخاصة  فملعلارية  -فألعلال 

بجليع فملباني
فلتخطيط  مخططات  -إنشاء 

فلعلرفني وفلتقسيم
وتخطيط  فلدفجلي  -فلتصليم 
وفملناظر  فلخارجية  فملساحات 

فلطبيعية
فلصناعية  فلعلليات  -جليع 
وفلتجارية وفملالية وفمللتلكات فملنقولة 
وغيب فملنقولة فلتي قد تكون مرتبطة 
بغرض  مباشر  غيب  أو  مباشر  بشكل 
أو  ملاثلة  أغرفض  وأي  فلشركة 

إضافية

-مشاركة فلشركة بجليع فلوسائل 
في جليع فلشركات أو فلشركات فلتي 
إنشاؤها  سيتم  فلتي  أو  إنشاؤها  تم 
بهدف  مرتبطة  تكون  قد  وفلتي 
وال سيلا من جالل إنشاء   ، فلشركة 
شركات جد د0 أو مساهلات فلرعا ة 
فألطرفف  فستب ف   أو  فالشتبفك  أو 
فلثالثة أو حقوق فلشركة أو فالندماج 
، تحالف أو مشروع مشتبك أو إ فر0 

فإل جار.
6) محج   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
مرس سلطان  شقة  ج فلدورفالول  - 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد0 سليب0 فلجواللي عنوفنه)ف) 
5 عين  ج سفيب  5 يسرى جنان شقة 
فلشق 2072) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 سليب0 فلجواللي عنوفنه)ف) 
5 عين  ج سفيب  5 يسرى جنان شقة 

فلشق 2072) فلدفر فلبيضاء فملغرب
 - بتاريخ  تم فإل دفع فلقانوني ب-  

تحت رقم -.
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موروكو كومبتونس فكاونت

WOW PEOPLE SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

موروكو كومبتونس فكاونت
شقة 17 فلطابق 0 برج منار0 ) 

مدجل ف شارع عبد فلكريم فلخطابي 
، 02222، مرفكش فملغرب

WOW PEOPLE SARL AU شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلدور 

فألر�سي رقم 0) مكرر شارع موالي 
إسلاعيل - 02222 فلصوير0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

6225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 WOW : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PEOPLE SARL AU

 *  : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فالستشارفت وإ فر0 فملوفر  فلبشرية

*توفيب موظفين

فملهنية  وفإل فر0   ، *فلتوظيف 

فلروفتب  وإ فر0   ، وفلتدريب   ،

وفلتعويضات ، وتقييم فأل فء ، وإ فر0 

فالجتلاعية  وفلعالقات   ، فلنزفعات 

فملوظفين  وتحفيز   ، وفلنقابية 

وظروف   ، وفلتوفصل   ، ومشاركتهم 

وفإلنصاف   ، وفالجتيار   ، فلعلل 

)عدفلة توزيعية ، تفاعلية ، إلخ).

*فلتدريب وفلتوجيه.
فلدور   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

موالي  شارع  مكرر   (0 رقم  فألر�سي 

إسلاعيل - 02222 فلصوير0 فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 52.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 PAVEL GUREVICH فلسيد 

122  رهم  بقيلة  حصة   :  522

للحصة.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

 PAVEL GUREVICH فلسيد 

ج2))1    59 هندنبورغدفم  عنوفنه)ف) 

برلين أملانيا.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

 PAVEL GUREVICH فلسيد 

ج2))1    59 هندنبورغدفم  عنوفنه)ف) 

برلين أملانيا

 MARIKA KATS فلسيد0 

أزلف  تقسيم   662 رقم  عنوفنه)ف) 

0222 فلصوير0 فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالصوير0  بتاريخ 18  نا ر 

))2) تحت رقم 6).
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IBK Consulting

 ESPACE SUD

CONSTRUCTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

IBK Consulting

 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A

 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc

 ESPACE SUD CONSTRUCTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي باملركز 

تنالت شتوكة ف ت باها  - )8755 

شتوكة ف ت باها فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1765

فلعام  فلجلع  بلقت�سى 

 (2(( 12  نا ر  فإلستثنائي فملؤرخ في 

بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع  تم 

من  أي  «22.222)  رهم»  قدره 

«1.822.222  رهم» إلى «222.222.) 

مقاصة  إجرفء    : طريق  عن   رهم» 

مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و 

فملستحقة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

18  نا ر  بتاريخ  بانزكان   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 1)2)/97.
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موروكو كومبتونس فكاونت

 L-LOPA CLUSTER HOLDING
SAR AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

موروكو كومبتونس فكاونت
شقة 17 فلطابق 0 برج منار0 ) 

مدجل ف شارع عبد فلكريم فلخطابي 
، 02222، مرفكش فملغرب

 L-LOPA CLUSTER HOLDING
SAR AU  شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1 فلطابق 
رقم BIS (0 شارع موالي إسلاعيل - 

02222 فلصوير0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج622
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 L-LOPA CLUSTER HOLDING

. SAR AU
*إ فر0   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
محافظ فألورفق فملالية وفملشاركة في 

رأس فملال في فلشركات
فلحقوق  جليع  *فكتساب 

فالجتلاعية في أي شركة ؛
*ملارسة جليع مكاتب فلشركة ؛

*نشاط فلشركة فلقابضة فلرفئد0 
فلسياسة  وتنفيذ  تحد د  جالل  من 
فلعامة لللجلوعة ، وقيا 0 فلشركات 
فلتي تسيطر عليها بشكل حصري أو 
مشتبك أو فلتي تلارس عليها تأثيًبف كبيًبف 
من جالل فملشاركة فلفعالة في تحد د 

أهدففها وسياستها فالقتصا  ة ؛

فملتعلقة  فلخدمات  جليع  *توفيب 
، وال سيلا  باألنشطة فملذكور0 أعاله 
جدمات فإل فر0 ، وفلخدمات فإل فرية 
لصالح  وفملحاسبية  وفلقانونية 
فلشركات  أو  لها  فلتابعة  فلشركات 

فلتابعة لها ؛.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : 1 فلطابق 
رقم BIS (0 شارع موالي إسلاعيل - 

02222 فلصوير0 فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 52.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
  PAVEL GUREVICH  : فلسيد 
522 حصة بقيلة 122  رهم للحصة 
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
 PAVEL GUREVICH فلسيد 
ج2))1   59 هندنبورغدفم  عنوفنه)ف) 

برلين أملانيا.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
  PAVEL GUREVICH فلسيد 
ج2))1   59 هندنبورغدفم  عنوفنه)ف) 

برلين أملانيا
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالصوير0  بتاريخ 18  نا ر 

))2) تحت رقم )).
566I

FIDUCIARE COMPTABLITE

 TRANS BEN EL HADJ
EXPRESS

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق فألربعاء فلغرب ، 22ج10، 

سوق فألربعاء فلغرب فملغرب
 TRANS BEN EL HADJ EXPRESS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر 
 اللحة فلقائد - 22ج10 سوق 

فألربعاء فلغرب فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(72(1

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تلت   (2(1 8)  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

تفويت فلسيد )0) بن فلحاج بثينة 

22ج حصة فجتلاعية من أصل 22ج 

حصة لفائد0  فلسيد )0) معا  فلزبط 

بتاريخ 8)  جنرب 1)2).

فلحاج  بن   (0( فلسيد  تفويت 

من  فجتلاعية  حصة  22ج  شيلاء 

 (0( فلسيد  22ج حصة لفائد0   أصل 

معا  فلزبط بتاريخ 8)  جنرب 1)2).

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

فلغرب   فالربعاء  بسوق  فالبتدفئية 

رقم  تحت   (2(( 18  نا ر  بتاريخ 

.9/(2((

567I

كفي تنوير

كفي تنوير
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

كفي تنوير

حي فلعوينة شارع محلد فلزهرفوي ، 

92222، طنجة فملغرب

كفي تنوير شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي لعوينة 

شارع محلد فلزهرفوي - 92222 

طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1)ج66

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (210 2ج  ونيو 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

كفي   : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

تنوير.

غرض فلشركة بإ جاز : مقهى.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : حي لعوينة 
 92222  - فلزهرفوي  محلد  شارع 

طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 02   : فلسيد مشيشو عبد فلنور 

حصة بقيلة 1.222  رهم للحصة .
2ج حصة    : فلسيد مشيشو علر 

بقيلة 1.222  رهم للحصة .
فلسيد مشيشو فيصل :  2ج حصة 

بقيلة 1.222  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلنور  عبد  مشيشو  فلسيد 
قطاع  فلتضامن  حي  عنوفنه)ف) 
طنجة   92222 2ج  زنقة  فلفضيلة 

فملغرب.
عنوفنه)ف)  علر  مشيشو  فلسيد 
فلزهرفوي  محلد  شارع  لعوينة  حي 

92222 طنجة فملغرب.
فلسيد مشيشو فيصل عنوفنه)ف) 
فلعوينة  حومة  قدور  فلحاج  عزيب 

92222 طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلنور  عبد  مشيشو  فلسيد 
قطاع  فلتضامن  حي  عنوفنه)ف) 
طنجة   92222 2ج  زنقة  فلفضيلة 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
0)  وليوز  بتاريخ  فلتجارية بطنجة  
.m16071466321 210) تحت رقم
568I

SAGASUD

ERMA TRADING
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع فالميب موالي عبد هللا رقم ج) 
 LAAYOUNE، 70000، فلعيون

LAAYOUNE فملغرب
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ERMA TRADING شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 722 

رقم 8ج5 - 72222 فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9879ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( )1  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ERMA : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.TRADING
تجار0   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
وتوزيع  نقل  تصد ر  فستيبف  
فلبتبولية  وفملنتوجات  فملحروقات 
 فجل فملغرب وجارجه فلنقل فلطرقي 
للبضائع فستيبف  وتصد ر كل نشاط 

تجاري صناعي وجدماتي.
تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلعيون   72222  - 8ج5  رقم   722

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فملرفبط  حلز0  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  فملرفبط  حلز0  فلسيد 
فلصد ق  بكر  فبو  شارع  فملسيب0  حي 
فلعيون   72222 حي فملسيب0   52 رقم 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فملرفبط  حلز0  فلسيد 
فلصد ق  بكر  فبو  شارع  فملسيب0  حي 
فلعيون   72222 حي فملسيب0   52 رقم 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ج11.
569I

فلشركة فلعقارية ليا

 SOCIETE» الشركة العقارية ليا 
«IMMOBILIERE LAYA SARL

إعالن متعد  فلقرفرفت

فلشركة فلعقارية ليا
)1 زنقة صربي بوجلعة فلطابق 
فألول رقم 6 ، 52)2)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
 SOCIETE» فلشركة فلعقارية ليا 
 «IMMOBILIERE LAYA SARL
«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: )1 زنقة 
صربي بوجلعة فلطابق فألول رقم 6 

- 52)2) فلدفر فلبيضاء فملغرب .
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
25)))ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 1)  جنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
على  فلذي  نص   :1 رقم  قرفر 
ما لي: - فملصا قة على بيع فلحصص 

فالجتلاعية
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
مسيب  وتعيين  فملسيبون  إستقالة   -

جد د
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 

- تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
قرفر رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 

- تجد د فلقانون فالسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
- فملصا قة على بيع حصص فلشركاء 
بحدو   بوتشيش  كريم  فلسيد  
بوتشيش  نورفلد ن  حصة،   0(2
فلشرقي  وعلي  حصة   012 بحدو  
فلسيد  لفائد0  حصة   172 بحدو  
لهذف  وطبعا  إ ري�سي  أحلد  سيدي 
فلبيع فإن رأسلال فلشركة سيصبح 

فلسيد سيدي أحلد إ ري  - كالتالي:  
�سي........................................1222 

حصة 
- مجلوع فلحصص .......................

.................1222 حصة
بند رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
- إستقالة فملسيبون كريم بوتشيش،  
فلشرقي  وعلي  بوتشيش  نورفلد ن 
وتعيين فلسيد سيدي أحلد إ ري�سي 

كلسيب وحيد جد د.
بند رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
للشركة  فلقانوني  فلشكل  تحويل   -
محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة  من 
محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة  إلى 
وفلشريك فلوحيد مع تجد د فلقانون 
فألسا�سي للشركة كلا هو منصوص 
فلعام  فلجلع  محضر  في  عليه 

فالستثنائي. 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 26 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827516.

572I

NOTAIRE

CITYGEST
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تجد د مد0 مزفولة مهام فملسيب ن

NOTAIRE
 BD BIR ANZARANE 11ج

 RESIDENCE RAMZI ETAGE
 3 CASABLANCA ، 20370،

CASABLANCA MAROC
CITYGEST «شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: فلدفر 

فلبيضاء شارع بوركون زنقة جعفر 
فبن حبيب فقامة فملشرق ) فلطابق 1 

رقم ج - - فلدفر فلبيضاء فملغرب.
«تجد د مد0 مزفولة مهام فملسيب ن»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.715
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 16  نا ر ))2)
مهام  مزفولة  مد0  تجد د  تقرر 

فملسيب ن ملد0: ج سنوفت سنوفت.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 26 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827502.

571I

SAGASUD

EL HIBA STAR SERVICES
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب نشاط فلشركة

SAGASUD
شارع فالميب موالي عبد هللا رقم ج) 
 LAAYOUNE، 70000، فلعيون

LAAYOUNE فملغرب
EL HIBA STAR SERVICES شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فالجتلاعي تجزئة 

فلرفحة رقم 116 - 72222 فلعيون 
فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

9115ج.
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم تغييب   (2(( ج1  نا ر  في  فملؤرخ 
«وسيط تجاري»  نشاط فلشركة من 
وفالعرفس  فلحفالت  «تلوين  إلى 
وتسييب  فلرحالت  تنظيم  فلطعامة 

فملقاهي تجار0 عامة توزيع فلسلع».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم 110.

57(I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

« صـــــوفـيــمـــيــــب « -  ش.ذ.م.م.
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة 

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
« صـــــوفـيــلـــيــــب « -  ش.ذ.م.م. شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0



1935 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

وعنوفن مقرها فالجتلاعي )99  
شـــارع  وف   سابـــو  وفـــاق  I   فأللـفـــة   
-- 02)2) فلـــدفرفلبيضـــاء  فملــغــــرب  .

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.81.297
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 28  جنرب  في  فملؤرخ 
نشاط  إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي :
فستيــرف  و تـــوزيـــع فللــوفزم فلطبيــــة .
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم ج828.65.

Iج57

SAGASUD

 PRIVATE SECURITY
ATLANTA

إعالن متعد  فلقرفرفت

SAGASUD
شارع فالميب موالي عبد هللا رقم ج) 
 LAAYOUNE، 70000، فلعيون

LAAYOUNE فملغرب
 PRIVATE SECURITY ATLANTA
«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 85 تجزئة 
فلوحد0 حي فملسيب0 - 72222 فلعيون 

فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.16897

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 10  ونيو 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

تعيين مسيب ن
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
 HASSNA EZZAKANI،  : تعيين 
 MAJIDA ZARKOUNI،
 KALTHOUM EZZAKANI ،SOFIA
 SAHDANE، KHAOULA ADRAR

كلسيب ن للشركة ملد0 محد 0

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم 152.

570I

WHITE BRIDGE CENTER

BATI BATIMENT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

WHITE BRIDGE CENTER
 BD D›ANFA ETG 09 APPT 96
 91 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
BATI BATIMENT شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 96 شارع 
أنفا فلطابق 9 شقة 91 فلبيضاء - 

MAROC 2222)  فلبيضاء
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

15ج6)5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (219 أكتوبر   29
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 BATI  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.BATIMENT
: مقاول في  غرض فلشركة بإ جاز 

فلبناء .
96 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
 - فلبيضاء   91 شقة   9 فلطابق  أنفا 

.MAROC 2222)  فلبيضاء
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:
  LAKRATTE SAID : فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   1.222

للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

 LAKRATTE SAID فلسيد 

عنوفنه)ف)  فلبيضاء 2222)  فلبيضاء 

.MAROC

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

 LAKRATTE SAID فلسيد 

عنوفنه)ف)  فلبيضاء 2222)  فلبيضاء 

MAROC

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (1 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 825109.

575I

SAGASUD

 HOLDING DE GESTION

DES ACTIONS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

SAGASUD

شارع فالميب موالي عبد هللا رقم ج) 

 LAAYOUNE، 70000، فلعيون

LAAYOUNE فملغرب

 HOLDING DE GESTION DES

ACTIONS  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلوكالة 1 

بلوك ف مد نة فلوحد0 رقم )) - 

72222 فلعيون فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

117ج).

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم تعيين   (2(1 15  ونيو  فملؤرخ في 

فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

ZARKOUNI MOHAMED كلسيب 

وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

18  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم 151.

576I

STE FIACCOF 

STE BOUDOUR FARAJ
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE BOUDOUR FARAJ شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي محل رقم 
6 علار0 688 تجزئة فلربكة  طريق 
سيدي حرفزم - 2222ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
72929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  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 

.BOUDOUR FARAJ
ف فر0   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فلصناعية  فو  فلتجارية  فملزفرع 
مكتب   - فلزرفعية   فلحيازفت  فو 

فلدرفسات - فلتصد ر و فالستيبف .
عنوفن فملقر فالجتلاعي : محل رقم 
طريق  فلربكة   تجزئة   688 علار0   6
سيدي حرفزم - 2222ج فاس فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : فليعقوبي  عالل  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد عبد فلقا ر فليعقوبي :  522 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد عالل فليعقوبي عنوفنه)ف) 
16 زنقة فلربفنص فلنبجس    2222ج 

فاس فملغرب.
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فليعقوبي  فلقا ر  عبد  فلسيد 
16 زنقة فلربفنص فلنبجس  عنوفنه)ف) 

   2222ج فاس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 فمينة فليعقوبي عنوفنه)ف) 
16 زنقة فلربفنص فلنبجس    2222ج 

فاس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 02).
577I

SAGASUD

 SOCIETE D
 AMENAGEMENT ET

 DU DEVELOPPEMENT
DURABLE

إعالن متعد  فلقرفرفت

SAGASUD
شارع فالميب موالي عبد هللا رقم ج) 
 LAAYOUNE، 70000، فلعيون

LAAYOUNE فملغرب
 SOCIETE D AMENAGEMENT

 ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE «شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: فلوكالة 

1 بلوك ف مد نة فلوحد0 رقم )) - 
72222 فلعيون فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
9ج5)1.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 10  ونيو 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
تعيين مسيب ن قرفر رقم ) : نص على 

ما لي: تغييب فملقر للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
 HASSNA EZZAKANI، تعيين: 
 MAJIDA ZARKOUNI،
  KALTHOUM EZZAKANI،
 SOFIA SAHDANE، KHAOULA

): نص على ما لي:  ADRAR بند رقم 
تغييب فملقر فلى شارع فم فلسعد رقم 1ج 
جط فلرملة فلطابق 1 شقة 1فلعيون

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم 109.
578I

EXPROX SARL AU

VILLA MOKA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تقليص هدف فلشركة

EXPROX SARL AU
شارع فملغرب فلعربي علار0 فلزبيبي 
فلطابق فلثاني عين حرو 0 فلرقم 
فلرب دي 98 فملحلد ة، 2ج86)، 

فملحلد ة فملغرب
VILLA MOKA شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فالجتلاعي )1 تجزئة 
نيس )  - 2)88) فملحلد ة فملغرب.

تقليص هدف فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

55ج5)
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في 26  جنرب 1)2) تم حذف 
فألنشطة فلتالية من نشاط فلشركة 

فلحالي :
مخرز0.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاريخ  باملحلد ة   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم )57).
579I

F.C.G.E

 Y&M PRODUCTS AND
CONSULTING

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

F.C.G.E
 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،
40140، MARRAKECH MAROC

 Y&M PRODUCTS AND

CONSULTING شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر 

فلصور ف ت ها ي شيشاو0 - )0112 
شيشاو0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج)2)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 27  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 Y&M PRODUCTS AND  :

.CONSULTING
تسييب   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فلتجارية،  ؛  فلخدمات  فستغالل 
فلفالحية)مقاولة):  و  فلصناعية 
تسويق منتجات فلرفحة و فلطبيعية-

فلبيو- و غيبها..
:  وفر  فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلصور ف ت ها ي شيشاو0 - )0112 

شيشاو0 فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 122   : فلسيد0 منصور  اسلين 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد0 منصور  اسلين عنوفنه)ف) 
تجزئة صوفيا رقم ج)1 تاركة مرفكش 

02222 مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد منصور محلد عبد فملجيد 
ها ي  ف ت  فلصور  عنوفنه)ف)  وفر 

شيشاو0 )0112 شيشاو0 فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بامنتانوت  بتاريخ 18  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/17.

582I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE فئتلانية فلثقة فلعيون

LAAYOUNE

SAFIOPE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE فئتلانية فلثقة فلعيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا فملر�سى 
فلعيون ، 222)7، فملر�سى فلعيون 

فملغرب
SAFIOPE شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 
مرفكش رقم6ج   مكرر شقةج. - 
)7222  فملر�سى فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9927ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( )1  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.SAFIOPE
تجار0   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
وحفظ  وصيد  تجليد  فألسلاك. 
وفستيبف   وتسويق  وبيع  وشرفء 
فألسلاك  أنوفع  جليع  وتصد ر 
وفملحار  وفلقشريات  وفلرجويات 

وفلسر  ن .......
زنقة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 - شقةج.  مكرر  رقم6ج    مرفكش 

)7222  فملر�سى فلعيون فملغرب.
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أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد عبد فلها ي فالني :  1.222 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فالني  فلها ي  عبد  فلسيد 
عائشة  اللة  تجزئة   20 عنوفنه)ف) 
فجنان عيالن 06222  فسفي فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

فالني  فلها ي  عبد  فلسيد 
عائشة  اللة  تجزئة   20 عنوفنه)ف) 

فجنان عيالن 06222 فسفي فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/7ج1.
581I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE فئتلانية فلثقة فلعيون

LAAYOUNE

RICO FISH
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE فئتلانية فلثقة فلعيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا فملر�سى 
فلعيون ، 222)7، فملر�سى فلعيون 

فملغرب
RICO FISH  شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

فألندلس  رقم)0   - )7222  فملر�سى 
فلعيون. فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
9929ج

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 10  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 RICO : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

. FISH
تجار0   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
وحفظ  وصيد  تجليد  فألسلاك. 
وفستيبف   وتسويق  وبيع  وشرفء 
فألسلاك  أنوفع  جليع  وتصد ر 
وفملحار  وفلقشريات  وفلرجويات 

وفلسر  ن ........
شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
)7222  فملر�سى   - فألندلس  رقم)0   

فلعيون. فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد عبد فلكبيب فلرباك :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلرباك  فلكبيب  عبد  فلسيد 
عنوفنه)ف) حي فملسيب0 فلخضرفء  زنقة 
فملر�سى   7222(    68 رقم  مرفكش  

فلعيون فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلرباك  فلكبيب  عبد  فلسيد 
عنوفنه)ف) حي فملسيب0 فلخضرفء  زنقة 
فملر�سى   7222(    68 رقم  مرفكش  

فلعيون فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/8ج1.
58(I

STE FACILITY.CASH 

 STE MAROCAINE PRIVEE  
 DE MANAGEMENT
 ET DES NOUVELLES

 TECHNOLOGIES
«SARL»SMPMNT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

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 MAROCAINE PRIVEE  
 DE MANAGEMENT ET DES

 NOUVELLES TECHNOLOGIES
SARL»SMPMNT»  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة فبن 

جلدون قيسارية فملركز رقم 0-1-
5-6-7 فلطابق فلثاني -جرسيف- - 

5122ج جرسيف فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

((27
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 21  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 STE MAROCAINE PRIVEE    :
 DE MANAGEMENT ET DES
 NOUVELLES TECHNOLOGIES

. «SARL»SMPMNT
مدرسة   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
وفلتحضيب  فملنهي  للتكوين  جاصة 
وسيط  وفملباريات-  لالمتحانات 

جدمات.
: زنقة فبن  عنوفن فملقر فالجتلاعي 
جلدون قيسارية فملركز رقم -1-4-5-6

7 فلطابق فلثاني -جرسيف- - 5122ج 
جرسيف فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 
 رهم، مقسم كالتالي:

 52   : كرز ز  فملصطفى  فلسيد 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 52   : فلعسري  مونية  فلسيد0 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد فملصطفى كرز ز عنوفنه)ف) 
جرسيف  5122ج  فلحرية  تجزئة 

فملغرب.
فلسيد0 مونية فلعسري عنوفنه)ف) 
جرسيف  5122ج  فلحباس  حرشة 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فملصطفى كرز ز عنوفنه)ف) 
جرسيف  5122ج  فلحرية  تجزئة 

فملغرب
تم فإل دفع فلقانوني ب-  بتاريخ 25 

 نا ر ))2) تحت رقم 7))1.
Iج58

MAYAFID

الشركة املصرية املغربية 
 SOCIETE »للنسيج

 EGYPTIENNE MAROCAINE
« DU TEXTILE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

MAYAFID
 Rue Soumaya - Résidence
 Shehrazade 3 N°22 5ème
 Etg., Palmiers, ، 20130،
CASABLANCA MAROC

فلشركة فملصرية فملغربية للنسيج« 
 SOCIETE EGYPTIENNE

  « MAROCAINE DU TEXTILE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر 

أوال  حا 0 جلاعة سيدي حجاج 
وف  حصار تيط مليل علالة إقليم 
مد ونة فلدفرفلبيضاء -  9092)  

فلدفرفلبيضاء  فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(5625
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 )2  جنرب 
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فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

فإلقتضاء بلختصر تسليتها : فلشركة 

 SOCIETE »فملصرية فملغربية للنسيج

 EGYPTIENNE MAROCAINE DU

. « TEXTILE

غرض فلشركة بإ جاز : شرفء ،بيع 

، تجار0 وصناعة فلنسيج.

:  وفر  فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

حجاج  سيدي  جلاعة  حا 0  أوال  

إقليم  علالة  مليل  تيط  حصار  وف  

  (9092   - فلدفرفلبيضاء  مد ونة 

فلدفرفلبيضاء  فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

حصة   522   : علي  فلسيد  اسر 

بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : فلسيد عز فلد ن صا  ق 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

إقامة  فلسيد  اسر علي عنوفنه)ف) 
عين فلسبع   ج  رقم   8 علار0   ( بسلة 

 ( 2 5 9 2 فلدفرفلبيضاء  

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

صا  ق  فلد ن  عز  فلسيد 
عنوفنه)ف) حي فلفرح زنقة 18 رقم 0ج  

 ( 2 5 0 2 فلدفرفلبيضاء  

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

إقامة  فلسيد  اسر علي عنوفنه)ف) 
عين فلسبع   ج  رقم   8 علار0   ( بسلة 

فلدفرفلبيضاء   (2592 فلدفرفلبيضاء 

فملغرب

صا  ق  فلد ن  عز  فلسيد 
عنوفنه)ف) حي فلفرح زنقة 18 رقم 0ج  

فلدفرفلبيضاء   (2502 فلدفرفلبيضاء 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 820617.

580I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE ABDEL AHADOUCH
TRANS SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE ABDEL AHADOUCH
TRANS SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

أسيوط فمزورن  - 222)ج فلحسيلة 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج59ج

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  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 
 ABDEL AHADOUCH TRANS

.SARL
نقل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبضائع على حساب فلغيب
فلتصد ر و فالستيبف .

شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
أسيوط فمزورن  - 222)ج فلحسيلة 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : فلسيد عبد فلحي أحدوش 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : أحدوش  جلال  فلسيد 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 522  : فلسيد عبد فلحي أحدوش 
بقيلة 122  رهم.

 522  : أحدوش  جلال  فلسيد 
بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

أحدوش  فلحي  عبد  فلسيد 
شارع أسيوط فمزورن   59 عنوفنه)ف) 

222)ج فلحسيلة فملغرب.
فلسيد جلال أحدوش عنوفنه)ف) 
222)ج  فمزورن  أسيوط  شارع   59

فلحسيلة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
أحدوش  فلحي  عبد  فلسيد 
شارع أسيوط فمزورن   59 عنوفنه)ف) 

222)ج فلحسيلة فملغرب
فلسيد جلال أحدوش عنوفنه)ف) 
222)ج  فمزورن  أسيوط  شارع   59

فلحسيلة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالحسيلة  بتاريخ 10  نا ر 

))2) تحت رقم 07.
585I

RIYAD AZIZ

AGRI CONSTRISTE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AGRI CONSTRISTE
فلصخيبفت ، 252)1، فلصخيبفت 

فملغرب
AGRI CONSTRISTE شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة عين 
فلعتاريس علار0 رقم )12 فلطابق 

فلثاني فلشقة 0 - 252)1 فلصخيبفت 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5129ج1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (2(( 21  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 AGRI  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.CONSTRISTE

أعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

متنوعة في ميدفن فلبناء وفلفالحة.

تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 12( رقم  علار0  فلعتاريس  عين 

 1(252  -  0 فلشقة  فلثاني  فلطابق 

فلصخيبفت فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد فلحطاب بوشعيب :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

بوشعيب  فلحطاب  فلسيد 

  56 رقم  أونيفا  تجزئة  عنوفنه)ف) 

252)1 فلصخيبفت فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

بوشعيب  فلحطاب  فلسيد 

  56 رقم  أونيفا  تجزئة  عنوفنه)ف) 

252)1 فلصخيبفت فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  نا ر  بتاريخ  بتلار0   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 27)7.

586I
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SAGASUD

PT PRODUCTS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع فالميب موالي عبد هللا رقم ج) 
 LAAYOUNE، 70000، فلعيون

LAAYOUNE فملغرب
PT PRODUCTS شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 0 كلم 
طريق فملر�سى فلعيون - 72222 

فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9899ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 17  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 PT  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.PRODUCTS
وحد0   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فلورق  و  فملنا  ر  لصناعة  صناعية 
فملقوى تجار0 عامة فستيبف  وتصد ر.

كلم   0  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 72222  - فلعيون  فملر�سى  طريق 

فلعيون فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد محلو  بلة :  1.222 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
 122.222  : بلة  محلو   فلسيد 

بقيلة 122  رهم.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد محلو  بلة عنوفنه)ف) زنقة 
 21 حي جط فلرملة   121 وليلي رقم 

72222 فلعيون فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد محلو  بلة عنوفنه)ف) زنقة 
 21 حي جط فلرملة   121 وليلي رقم 

72222 فلعيون فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم 9)1.
587I

FINGEST CONSEIL SARL

MED JULIPRO
إعالن متعد  فلقرفرفت

FINGEST CONSEIL SARL
فلحي فلصناعي تجزئة فملساررقم 

69ج1 مكتب 1 مرفكش ، 02222، 
مرفكش فملغرب

MED JULIPRO «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: فلطابق 
فألول تجزئة صوفيا فلور 0 رقم 65 

مرفكش  - .  مرفكش  فملغرب .
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
جج1108.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 28 نونرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

تفويت حصص
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

تعيين مسيب جد د للشركة 
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 6: فلذي  نص على ما لي: 
 1222 تفويت فلسيد أمبارش محلد 
فلسيد0  لفائد0  فجتلاعية  حصة 
بنعالل جليلةمن أصل 1222 حصة 
بند رقم 10: فلذي  نص على ما لي: 
فلسيد0  للشركة  تعيين مسيب جد د 
تبعا  بنعالل جليلة كلسيب0 وحيد0 

لقبول فستقالة فملسيب 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

11  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 2576ج1.

588I

STE TIB COMPT SARL AU

 Maison d›architecture

 ouahabi par abreviation

M.A.O

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع فملرفبطين وزنقة 

فلبخاري إقامة بغدف ي مكتب رقم 

25 ، 62222، وجد0 فملغرب

 Maison d›architecture ouahabi

par abreviation M.A.O شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ملتقى 

شارع موالي  وسف و زنقة محلد 

بن بوجلعة علار0 هوفر فلشقة 1 - 

62222 وجد0 فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج715ج.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في 2)  جنرب 1)2) تم  تحويل  

من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 

«ملتقى شارع موالي  وسف و زنقة 

محلد بن بوجلعة علار0 هوفر فلشقة 

 16» إلى  وجد0 فملغرب»   62222  -  1

ج  زنقة  وسف فبن تاشفين فلطابق 

فلشقة 16 - 62222 وجد0  فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  نا ر  بتاريخ  بوجد0   فلتجارية 

))2) تحت رقم )15.

589I

FIDUCIAIRE ENNOUR

FBSP
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

FBSP شركة ذفت مسؤلية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر 
فلقياس طريق سوق فلسبت فوال  

فلنلة  - 552ج) سوق فلسبت فوال  
فلنلة  فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
9ج09

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

.FBSP : فإلقتضاء بلختصر تسليتها
غرض فلشركة بإ جاز : صيدلي .

:  وفر  فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فوال   فلسبت  سوق  طريق  فلقياس 
552ج) سوق فلسبت فوال    - فلنلة  

فلنلة  فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فالمين   ف لن  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد ف لن فالمين  عنوفنه)ف) 62 
شارع بئب فنزرفن طابق ) شقة ج فقامة 
زيا  فملعاريف فلدفر فلبيضاء  2222) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.



عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2))الجريدة الرسمية   1940

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد ف لن فالمين  عنوفنه)ف) 62 
شارع بئب فنزرفن طابق ) شقة ج فقامة 
زيا  فملعاريف فلدفر فلبيضاء  2222) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ  فالبتدفئية بالفقيه بن صالح  
)1  نا ر ))2) تحت رقم ))2)/16.
592I

EXPROX SARL AU

TRANSYO
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

EXPROX SARL AU
شارع فملغرب فلعربي علار0 فلزبيبي 
فلطابق فلثاني عين حرو 0 فلرقم 
فلرب دي 98 فملحلد ة، 2ج86)، 

فملحلد ة فملغرب
TRANSYO شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : حي 
فملسيب0 علار0 62 شقة 29 حي 

فملحلدي  - 2572) فلدفر فلبيضاء 
فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.(77285
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل   (2(1 نونرب   21 فملؤرخ في 
مسؤلية  ذفت  شركة   TRANSYO
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
علار0  فملسيب0  حي  فإلجتلاعي  مقرها 
 (2572 29 حي فملحلدي  -  62 شقة 
لسوء  نتيجة  فملغرب  فلبيضاء  فلدفر 

فألوضاع
فإلقتصا  ة و فألزمة فملالية

فلنقد ة للشركة...
و عين:

و  سليب   توفيق   فلسيد)0) 
عنوفنه)ف) حي فملسيب0 ط ) علار0 62 
رقم 9  2572) فلدفر فلبيضاء فملغرب 

كلصفي )0) للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
بتاريخ 21 نونرب 1)2) وفي حي فملسيب0 
 - حي فملحلدي    29 شقة   62 علار0 

2572) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 28 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم )67ج82.

591I

STE TIB COMPT SARL AU

INCHAE WATAAMIR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع فملرفبطين وزنقة 

فلبخاري إقامة بغدف ي مكتب رقم 
25 ، 62222، وجد0 فملغرب

INCHAE WATAAMIR شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلقدس 
شارع فملقدس تجزئة فملنيوي  رقم ج) 

فملكتب )2 - 62222 وجد0 فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
2769ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 ج)  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
نعيلة فلنوفتي   (0( تفويت فلسيد 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   522
1.222 حصة لفائد0  فلسيد )0) علي 

فملنيوي بتاريخ ج)  جنرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
)1  نا ر  بتاريخ  بوجد0   فلتجارية 

))2) تحت رقم 105.

59(I

FIDUCIAIRE BENHASSI

بو كواه ايموبليي
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

FIDUCIAIRE BENHASSI
 N°32 LOT ZAKARIA ASKEJOUR

 LAMHAMID MARRAKECH،
40160، MARRAKECH MAROC

بو كوفه ف لوبليي شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 7 
بلوك ب فلطابق 1 إقامة روقية 
علار0 182 شارع عبدفلكريم 

فلخطابي مرفكش فملغرب 02222 
مرفكش فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

01ج99.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 12  نا ر ))2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
إقامة   1 فلطابق  ب  بلوك   7 «رقم 
شارع عبدفلكريم   182 روقية علار0 
 02222 فملغرب  مرفكش  فلخطابي 
مرفكش فملغرب» إلى «رقم10  فلطابق 
ج  فملنار س 96   وفر فلسرفغنة فملسمى 
 02122  - كد ة لعبيد مرفكش منار0 

مرفكش  فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 9ج5.
Iج59

AGC CONSEIL

ULTRA BETIS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AGC CONSEIL
فلدفر فلبيضاء ، 1222)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
ULTRA BETIS شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي   ار فلوفاء 
علار0 7) رقم ج شارع سعد بوجلعة 

- 222) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(5975
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   29
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 ULTRA : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.BETIS

تجار0   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فالجهز0 فملعلوماتية و فالتصاالت.

عنوفن فملقر فالجتلاعي :   ار فلوفاء 
علار0 7) رقم ج شارع سعد بوجلعة 

- 222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بوحالب  ليلى  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  بوحالب  ليلى  فلسيد0 
شارع  ج  رقم   (7 علار0  فلوفاء    ار 

فلدفر فلبيضاء   (222 سعد بوجلعة 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  بوحالب  ليلى  فلسيد0 
شارع  ج  رقم   (7 علار0  فلوفاء    ار 

فلدفر فلبيضاء   (222 سعد بوجلعة 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 16 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 0ج8206.

590I

EXPROX SARL AU

MMTS TRANS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

EXPROX SARL AU
شارع فملغرب فلعربي علار0 فلزبيبي 

فلطابق فلثاني عين حرو 0 فلرقم 

فلرب دي 98 فملحلد ة، 2ج86)، 

فملحلد ة فملغرب
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MMTS TRANS شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 

فلسفلي رقم 7ج بلوك   فلحسنية )  
- 2ج88) فملحلد ة فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(8111
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت   (2(1 21  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
نلو�سي  طارق   (0( فلسيد  تفويت 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   1.222
 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.222
حسن فوزفت بتاريخ 21  جنرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
 10 بتاريخ  باملحلد ة   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم )59).
595I

gestion  pluriel

WAHOUB  FRERES   SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين ملثل قانوني للشركة

gestion  pluriel
فمل  0   زنقة  06  رقم  12  
فلربنو�سي  -  فلدفر  فلبيضاء ، 
2622)، فلدفر  فلبيضاء فملغرب
 WAHOUB  FRERES   SARL

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 51  شارع  

سهيب فلرومي   أمل 1  سيدي 
فلربنو�سي  فلدفر  فلبيضاء   - 2622) 

فلدفر  فلبيضاء فملغرب.
«تعيين ملثل قانوني  للشركة»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
2915ج1.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
وتبعا   (2(( ج2  نا ر  في  فملؤرخ 
تعيين  تقرر  فلحالي  فملسيب  الستقالة 

فمللثل) ن) فلقانوني) ن): 
-   بلقائد بشرى 

شركة   WAHOUB  FRERES  -
فلكائن  فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 
شارع     51 ب:  فإلجتلاعي  مقرها 

سيدي    1 أمل  فلرومي   سهيب 

 (2622 فلبيضاء  فلدفر   فلربنو�سي  

فلدفر  فلبيضاء فملغرب
عند  فلتجاري  فلسجل  رقم 

فالقتضاء: 2915ج1

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم ج82880.

596I

EXPROX SARL AU

 ECOSERVICE NEGOCE
IMPORT ET EXPORT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

EXPROX SARL AU
شارع فملغرب فلعربي علار0 فلزبيبي 

فلطابق فلثاني عين حرو 0 فلرقم 

فلرب دي 98 فملحلد ة، 2ج86)، 

فملحلد ة فملغرب

 ECOSERVICE NEGOCE IMPORT

ET EXPORT شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

فملغرب فلعربي علار0 فلزبيبي فلطابق 

فلثاني عين حرو 0 فلرقم فلرب دي 98 

- 2ج86)  فملحلد ة فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(7279

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في 21  جنرب 1)2) تم  تحويل  

من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
«شارع فملغرب فلعربي علار0 فلزبيبي 

فلرقم  حرو 0  عين  فلثاني  فلطابق 

فملحلد ة  2ج86)    -  98 فلرب دي 

فملغرب» إلى «بوليفار  رياض ، تجزئة 

فلطابق   ،  17 ف ب  فقامة   فملسيب0 
فلثالث ، رقم جج  - 2)88) فملحلد ة  

فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 16 بتاريخ  باملحلد ة   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم ج)6).

597I

مكتب فملحاسبة

EBR TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

مكتب فملحاسبة
شارع أبي فلحسن فلشا لي فقامة 
شبوط رقم 10 ، 92222، طنجة 

فملغرب
EBR TRANS شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع أبي 
فلحسن فلشا لي فقامة شبوطرقم 

10 شارع أبي فلحسن فلشا لي 
فقامة شبوطرقم 10 92222 طنجة 

فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج12002.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 1ج  جنرب 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
فقامة  فلشا لي  فلحسن  أبي  «شارع 
فلحسن  أبي  شارع   10 شبوطرقم 
 10 شبوطرقم  فقامة  فلشا لي 
زنقة  «ج  إلى  طنجة فملغرب»   92222
 6 رقم  فلثالث  فلطابق  بوطريقة   (

مسنانة - 92222 طنجة  فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09876).
598I

fiduciaire amaali sarl  فئتلانية فمعلي ش.م.م

ISMAN AUTO SERVICE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 fiduciaire  فئتلانية فمعلي ش.م.م
amaali sarl

رقم 1ج  فلطابق فالول  شارع فالمام 
فلبخاري   ف رفك بوفركان فكا  ر ، 

82202، فكا  ر فملغرب
ISMAN AUTO SERVICE شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي بلوك)1 
حي ف ت با ي فملزفر  - 86152 ف ت 

ملول  فملغرب 

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج511)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 12  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ISMAN AUTO SERVICE
بيع قطع   : غرض فلشركة بإ جاز 
 - فصالح فلسيارفت   - غيار فلسيارفت 

تجار0 عامة .
بلوك)1   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
ف ت   86152  - حي ف ت با ي فملزفر  

ملول  فملغرب .
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : فلسيد فشهبون فلحسن  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد0 ف ت موالي مبارك حنان 
122  رهم  بقيلة  حصة   522   :

للحصة.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد فشهبون فلحسن  عنوفنه)ف) 
بلوك )1 رقم 115 حي ف ت با ي فملزفر  

86152 ف ت ملول  فملغرب .
فلسيد0 ف ت موالي مبارك حنان 
حي   115 رقم   1( بلوك  عنوفنه)ف) 
ف ت ملول    86152 ف ت با ي فملزفر  

فملغرب .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فشهبون فلحسن عنوفنه)ف) 
با ي  ف ت  حي   115 رقم   1( بلوك 

فملزفر  86152 ف ت ملول  فملغرب 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
1ج  جنرب  بتاريخ  فالبتدفئية بانزكان  

1)2) تحت رقم 796).
599I



عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2))الجريدة الرسمية   1942

EXPROX SARL AU

 SOCIETE ABDERRAHMANE 
 ET FRERES D›IMPORT

EXPORT
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

EXPROX SARL AU
شارع فملغرب فلعربي علار0 فلزبيبي 
فلطابق فلثاني عين حرو 0 فلرقم 
فلرب دي 98 فملحلد ة، 2ج86)، 

فملحلد ة فملغرب
 SOCIETE ABDERRAHMANE 

    ET FRERES D›IMPORT EXPORT
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي :  126 
بلوك 6 طريق حطين حي فلقرية 
سيدي مؤمن - )202)  فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.((69(5

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل    (2(1 نونرب   (5 فملؤرخ في 
 SOCIETE ABDERRAHMANE ET
    FRERES D’IMPORT EXPORT
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
رأسلالها  مبلغ  فلوحيد  فلشريك 
مقرها  وعنوفن  2.222ج  رهم 
فإلجتلاعي  126 بلوك 6 طريق حطين 
  (202(  - مؤمن  سيدي  فلقرية  حي 
لسوء  نتيجة  فملغرب  فلبيضاء  فلدفر 
فألوضاع ففلقتصا  ة وأزمة مالية في 

جزفنة فلشركة...
و عين:

و  حسيني  محلد   فلسيد)0) 
سكور0  فلصلامد0  عنوفنه)ف)  وفر 
فلحدر0 فوال  فتليم 152ج0 فبن جرير 

فملغرب كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
بتاريخ 5) نونرب 1)2) وفي  126 بلوك 
سيدي  فلقرية  حي  حطين  طريق   6
فلبيضاء  فلدفر    (202(  - مؤمن 

فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828275.
622I

COMPTAFFAIRES

 ETABLISSEMENT PRIVEE LA
VILLE VERTE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 ETABLISSEMENT PRIVEE
LA VILLE VERTE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

فلفيالت شارع ملة عائشة  - 222ج1 
بنسليلان فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.975

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 ))  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
تفويت فلسيد )0)  فلحسين  فلسدر 
)55 حصة فجتلاعية من أصل )55 
بوشعيب    (0( فلسيد  حصة لفائد0  

عوف ي بتاريخ ))  جنرب 1)2).
مصطفى     (0( فلسيد  تفويت 
من  فجتلاعية  حصة   5(( قيصون 
  (0( فلسيد  )55 حصة لفائد0   أصل 
))  جنرب  بتاريخ  عوف ي  بوشعيب 

.(2(1
أنور  حلو      (0( فلسيد  تفويت 
68ج حصة فجتلاعية من أصل 68ج 
بوشعيب    (0( فلسيد  حصة لفائد0  

عوف ي بتاريخ ))  جنرب 1)2).
هللا   عبد    (0( فلسيد  تفويت 
فملنصوري 76) حصة فجتلاعية من 
  (0( فلسيد  76) حصة لفائد0   أصل 
))  جنرب  بتاريخ  عوف ي  بوشعيب 

.(2(1

حارتي  رضا     (0( فلسيد  تفويت 
111 حصة فجتلاعية من أصل 111 
بوشعيب    (0( فلسيد  حصة لفائد0  

عوف ي بتاريخ ))  جنرب 1)2).
لعروي  نجا0     (0( تفويت فلسيد 
 01 أصل  من  فجتلاعية  حصة   01
بوشعيب    (0( فلسيد  حصة لفائد0  

عوف ي بتاريخ ))  جنرب 1)2).
تفويت فلسيد )0)  فحلد  بن عو  
أصل  من  فجتلاعية  حصة   1.258
  (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.258
))  جنرب  بتاريخ  عوف ي  بوشعيب 

.(2(1
بن  )0)   وشعيب   تفويت فلسيد 
من  فجتلاعية  حصة   062  ونس 
  (0( فلسيد  062 حصة لفائد0   أصل 
))  جنرب  بتاريخ  عوف ي  بوشعيب 

.(2(1
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
2ج  بتاريخ  سليلان   برن  فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 711.

621I

EXPROX SARL AU

MMB DIAGNOSTIC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

EXPROX SARL AU
شارع فملغرب فلعربي علار0 فلزبيبي 
فلطابق فلثاني عين حرو 0 فلرقم 
فلرب دي 98 فملحلد ة، 2ج86)، 

فملحلد ة فملغرب
MMB DIAGNOSTIC  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 
فلسفلي تجزئة حليو0 زنقة ) رقم 

2ج1 - ج5)2)  فلدفرفلبيضاء فملغرب.
تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج65)51.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تم تعيين  0)  جنرب  فملؤرخ في 
فبن  فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

علي جلال كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827858.

62(I

Cabinet LAMRINI HADI

SOCIETE DNA TRAVAUX
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا فلناضور ، 

222)6، فلناضور فملغرب
SOCIETE DNA TRAVAUX شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 82ج شارع 

فلجيش فمللكي - 222)6 فلناظور 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
025ج)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 1ج  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.SOCIETE DNA TRAVAUX
أشغال    : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبناء ; فألشغال فملختلفة.
82ج   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
شارع فلجيش فمللكي - 222)6 فلناظور 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

622.222.)  رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد بندحلان شكري : 6222) 

بقيلة 122  رهم.
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وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد بندحلان شكري عنوفنه)ف) 

حي لعرف�سي شارع فلساقية فلحلرفء 
فلناظور   6(222 شا  ة  تجزئة 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد بندحلان شكري عنوفنه)ف) 

حي لعرف�سي شارع فلساقية فلحلرفء 

تجزئة شا  ة 222)6 فلناظور فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 27  نا ر 

))2) تحت رقم 07.

Iج62

GLOBAL CONTACTS

اينيفير اطالنتيك
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

GLOBAL CONTACTS

 RUE 274 HAY MOULAY 2ج-)ج

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20470، CASABLANCA MAROC

ف نيفيب فطالنتيك شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

فلسعا 0 فلزنقة 7 فلرقم 5 فلطابق 

) شقة 0 سيدي فلربنو�سي 2612) 

فلدفجلة فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

90217ج.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم    (2(2 أكتوبر   25 في  فملؤرخ 

فلحالي  فالجتلاعي  فملقر  تحويل  

فلزنقة  فلسعا 0  «حي  من  للشركة 

0 سيدي  ) شقة  فلطابق   5 فلرقم   7

فملغرب»  فلدفجلة   (2612 فلربنو�سي 

فلرقم   5 فلزنقة   5 فلرحلة  «حي  إلى 

5)1 فلطابق فالول - 222ج7 فلدفجلة  

فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (0 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

نونرب 1)2) تحت رقم جج8216.
620I

GLOBAL CONTACTS

سوكوباطرا
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة 

GLOBAL CONTACTS
 RUE 274 HAY MOULAY 2ج-)ج

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC
سوكوباطرف شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فالجتلاعي زنقة 

تارو فنت فلرقم ج) فملر�سى - 72202 
فلعيون فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(2191
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت   (2(2 27  جنرب  في  فملؤرخ 
نشاط  إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي :
* فالنعاش فلعقاري

* فقتناء و بيع فالرف�سي فلعارية فو 
فملجهز0

* بيع فلعلارفت.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
فالبتدفئية بالعيون  بتاريخ 21  وليوز 

1)2) تحت رقم 1)2)/ج80ج.
625I

global compta et conseils

NEGAFRI SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

global compta et conseils
12,شارع فبن تومرت فلطابق فلثاني ، 

92222، طنجة فملغرب
NEGAFRI SARL AU شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 12 شارع 
فبن تومرت فلطابق فالول - 92222 

طنجة فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
11ج85.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
1)2) تقرر حل  1)  جنرب  فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
 NEGAFRI SARL فلوحيد  فلشريك 
122.222  رهم  مبلغ رأسلالها    AU
شارع   12 فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن 
 92222  - فبن تومرت فلطابق فالول 
توقف   : ل  نتيجة  فملغرب  طنجة 

فلنشاط.
و حد  مقر فلتصفية ب 12 شارع 
 92222  - فبن تومرت فلطابق فالول 

طنجة فملغرب. 
و عين:

و  المين  فلحسين   فلسيد)0) 
سيدي  فلزوفوي  سانية  عنوفنه)ف) 
 در رقم 12 سال 11222 سال 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 
25  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 89.
626I

AGC CONSEIL

EXTRA COURS PRIVE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

AGC CONSEIL
فلدفر فلبيضاء ، 1222)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
EXTRA COURS PRIVE شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 166 شارع 
فنفا فقامة حسنية ) طابق فالول - 

1222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.050011

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  )1 غشت  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
مبلغ    EXTRA COURS PRIVE
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
فنفا  شارع   166 فإلجتلاعي  مقرها 
فقامة حسنية ) طابق فالول - 1222) 
 : ل  نتيجة  فملغرب  فلبيضاء  فلدفر 

ضروف فالقتصا  ة و وباء كرونا.
 166 ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
طابق   ( حسنية  فقامة  فنفا  شارع 
فالول - 1222) فلدفر فلبيضاء فملغرب. 

و عين:
و  فلد ن  زين  فلسيد)0)  وسف  
عنوفنه)ف) فلدفر فلبيضاء 1222) فلدفر 
فلبيضاء 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 
 12 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم )82781.
627I

EXPROX SARL AU

MEREI CAR
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

EXPROX SARL AU
شارع فملغرب فلعربي علار0 فلزبيبي 
فلطابق فلثاني عين حرو 0 فلرقم 
فلرب دي 98 فملحلد ة، 2ج86)، 

فملحلد ة فملغرب
MEREI CAR شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 
فلسفلي رقم 16 تجزئة فلفتح عين 

حرو 0 فملحلد ة - 2ج88) فملحلد ة 
فملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(5915
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فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في 26  جنرب 1)2) تقرر إنشاء 
فلتسلية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
بالعنوفن  فلكائن  و   MEREI CAR
فقامة  اسلينة )ب) رقم 1 زفوية شارع 
فلقا�سي فلتاري و عبدهللا بن  اسين   - 
2ج88) فملحلد ة فملغرب و فملسيب من 

طرف فلسيد)0) فزروفل أمينة.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحلد ة  بتاريخ 25  نا ر 

1)2) تحت رقم 2ج.
628I

gestion  pluriel

TOP BUREAU CASA  SARL.
AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تعيين ملثل قانوني للشركة

gestion  pluriel
فمل  0   زنقة  06  رقم  12  
فلربنو�سي  -  فلدفر  فلبيضاء ، 
2622)، فلدفر  فلبيضاء فملغرب

 TOP BUREAU CASA  SARL.AU
«شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: ج5ـ  

55   شارع  سهيب فلرومي    أمل 1  
سيدي فلربنو�سي  فلدفر  فلبيضاء  - 

2622) فلدفر  فلبيضاء  فملغرب.
«تعيين ملثل قانوني  للشركة»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
ج67ج02.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
وتبعا   (2(( ج2  نا ر  في  فملؤرخ 
تعيين  تقرر  فلحالي  فملسيب  الستقالة 

فمللثل) ن) فلقانوني) ن): 
-   بلقائد بشرى 

شركة   TOP BUREAU CASA  -
فلكائن  فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت 
شارع     53-55 مقرها فإلجتلاعي ب: 
سيدي    1 أمل  فلرومي    سهيب 
 (2622 فلبيضاء   فلدفر   فلربنو�سي  

فلدفر  فلبيضاء   فملغرب
عند  فلتجاري  فلسجل  رقم 

فالقتضاء: ج67ج02

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 2ج8288.

629I

MOORISH

 ANAPURNA
CONSTRUCTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

MOORISH

9ج شارع لال  اقوت فلطابق 5 شقة   

، 2282)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

 ANAPURNA CONSTRUCTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زفوية 

شارع عبد فملومن و زنقة سلية، 

إقامة شهرزف  ج فلطابق 0 فلرقم 

2) فلنخيل - 02ج2) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(86(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  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 

.ANAPURNA CONSTRUCTION

 : بإ جاز  فلشركة  غرض 

. PROMOTION IMMOBILIERES
زفوية   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

سلية،  زنقة  و  فملومن  عبد  شارع 

فلرقم   0 فلطابق  ج  شهرزف   إقامة 

فلدفر فلبيضاء  02ج2)   - فلنخيل   (2

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

  KEF investissements : فلشركة 
622 حصة بقيلة 122  رهم للحصة 
حصة   022   : جالد   فلسيد فوزي 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
 KEF investissements فلشركة 
فلياقوت  لال  شارع  9ج  عنوفنه)ف) 
فلدفر   (2822 فلشقة     5 فلطابق 

فلبيضاء فملغرب.
فلسيد فوزي جالد  عنوفنه)ف) حي 
فلربنو�سي  جج  رقم   11 فلقدس زنقة 
فلبيضاء  فلدفر   (2222 فلبيضاء 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فوزي جالد  عنوفنه)ف) حي 
فلربنو�سي  جج  رقم   11 فلقدس زنقة 
رقم   11 زنقة  فلقدس  حي  فلبيضاء 
جج فلربنو�سي فلبيضاء فلدفر فلبيضاء 

فلدفر فلبيضاء
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828085.
612I

STE FIDLAMIAE SARL

ICDT IMMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
ICDT IMMO شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 15 شارع 
فألبطال شقة 0 أكدفل  - 12222 

فلرباط فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5ج)157
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 12  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ICDT  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.IMMO
غرض فلشركة بإ جاز : - فإلنعاش 

فلعقاري. - فإلستتلار
فلعقاري فملثلتل في تجهيز فألرف�سي
أو بناء فملحالت فملستخدمة لغرض
أجل  من  إ فري  فو  منهي  تجاري، 

فلبيع
أو فلتبا ل أو فإل جار، أو فملشاركة

في فلقطاع فلعقاري عن طريق
إنشاء شركة جد د0 أو بأي

وسيلة أجرى يسلح بها فلقانون. -
شركة تعلل في فلبناء أو فألعلال

فألجرى. .
15 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
 12222  - أكدفل    0 شقة  فألبطال 

فلرباط فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : فلسيد0 فليعقوبي صونيا 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
  : فلسيد علمي مو ني عبدفلسالم 
522 حصة بقيلة 122  رهم للحصة 
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
صونيا  فليعقوبي  فلسيد0 
عنوفنه)ف) فيال 01 بساتين فملنزه فملنزه 

فلصخيبفت 222)1 تلار0 فملغرب.
عبدفلسالم  مو ني  علمي  فلسيد 
عنوفنه)ف) علار0 ج شقة 1 زنقة حنين 

أكدفل 12222 فلرباط فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
صونيا  فليعقوبي  فلسيد0 
عنوفنه)ف) فيال 01 بساتين فملنزه فملنزه 

فلصخيبفت 222)1 تلار0 فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بالرباط   فلتجارية 

))2) تحت رقم )100)1.

611I
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GLOBAL CONTACTS

ياسين ماربر
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة 

GLOBAL CONTACTS
 RUE 274 HAY MOULAY 2ج-)ج

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC
 اسين ماربر شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فالجتلاعي شارع 
فلحزفم فلزنقة 52 فلرقم 7)7 حي 
فلوحد0 ) 7222 فلعيون فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج5جج1.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(2 27  جنرب  في  فملؤرخ 
نشاط  إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي :
* فالنعاش فلعقاري

* فقتناء و بيع فالرف�سي فلعارية فو 
فملجهز0

* بيع فلعلارفت.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
فالبتدفئية بالعيون  بتاريخ 21  وليوز 

1)2) تحت رقم 1)2)/800ج.
61(I

فرنك

ROKNI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فرنك
شارع  وسف فبن تاشفين رقم 10 
 LARACHE ،9(222 ،فلعرفئش

فملغرب
ROKNI شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلسالم 
رقم 22ج فلطابق فلسفلي - 222)9 

فلعرفئش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

6625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (2(( )1  نا ر 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ROKNI

مركز   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

تعليمي.

حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 - فلسفلي  فلطابق  22ج  رقم  فلسالم 

222)9 فلعرفئش فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

52 حصة    : فلسيد عامر فلروكني 

بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد0 نعلت فلبقالي :  52 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فلروكني  عامر  فلسيد 

رقم 9ج زنقة بيبوت 222)9 فلعرفئش 

فملغرب.

عنوفنه)ف)  فلبقالي  نعلت  فلسيد0 

رقم جج زنقة حلان فلفطوفكي 222)9 

فلعرفئش فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  فلروكني  عامر  فلسيد 

رقم 9ج زنقة بيبوت 222)9 فلعرفئش 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ  بالعرفئش   فالبتدفئية 

رقم  تحت   (2(( 18  نا ر 

.(62111((2212(5

Iج61

STE FURAMIC SARL

STE 2MO SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زفوية شارع فلفتوفكي وفبن فلخطيب 
علار0 مختاري فلطابق 6 رقم فلشقة 

ج ، 62222، وجد0 فملغرب
STE 2MO SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 9 زنقة م) 
حي نكا ي تجزئة مشيور قطعة رقم 

)1 - 62222 وجد0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

8619ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  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 

.(MO SARL
توزيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فملنتجات فلغذفئية .
عنوفن فملقر فالجتلاعي : 9 زنقة م) 
حي نكا ي تجزئة مشيور قطعة رقم 

)1 - 62222 وجد0 فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد مالكي محلد :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
22ج حصة    : فلسيد مالكي علر 

بقيلة 122  رهم للحصة .
22) حصة    : فلسيد متوكل مرف  

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد مالكي محلد عنوفنه)ف) حي 
فلبقاع فقامة جرباش  فلقدس شارع 
فلطابق ) شقة رقم 0 62222 وجد0 

فملغرب.

حي  عنوفنه)ف)  مالكي علر  فلسيد 
 62222  0 فالندلس زنقة فلحور رقم 

وجد0 فملغرب.
عنوفنه)ف)  مرف   متوكل  فلسيد 
سلطان  بن  زف د  شارع  فلزهور  حي 
12 62222 وجد0  زنقة فلقرنفل رقم 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  مرف   متوكل  فلسيد 
سلطان  بن  زف د  شارع  فلزهور  حي 
12 62222 وجد0  زنقة فلقرنفل رقم 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1  نا ر  بتاريخ  بوجد0   فلتجارية 

))2) تحت رقم 5)1.
610I

COMPTAFFAIRES

ESPACE LA CITADELLE
شركة ذفت مسؤلية 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

ESPACE LA CITADELLE شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 92 رياض 
فلسالم - 8822) فملحلد ة فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

جج91.
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر   (2(1 1)  جنرب  في  فملؤرخ 
محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة  حل 
 ESPACE فلوحيد  فلشريك  ذفت 
رأسلالها  مبلغ    LA CITADELLE
مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
فإلجتلاعي 92 رياض فلسالم - 8822) 
صعوبة   : فملحلد ة فملغرب نتيجة ل 

في تحقيق هدف فلشركة.
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و حد  مقر فلتصفية ب 92 رياض 
فلسالم - 8822) فملحلد ة فملغرب. 

و عين:
و  حسناء  فلشتيوي   فلسيد)0) 
 10( رقم  فصيل  تجزئة  عنوفنه)ف) 
كلصفي  فملغرب  فملحلد ة   (8822

)0) للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 

: 92 رياض فلسالم
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحلد ة  بتاريخ 19  نا ر 

))2) تحت رقم 97.

615I

COMPTAFFAIRES

VERIT TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
VERIT TRANS شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 0)) 

تجزئة فلحرية 1 فلطابق فالول شقة 
رقم 1 - 8822) فملحلد ة فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.7861
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  ج1  جنرب  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها  مبلغ    VERIT TRANS
مقرها  وعنوفن  12.222  رهم 
 1 فلحرية  تجزئة   ((0 فإلجتلاعي 
 (8822  -  1 فلطابق فالول شقة رقم 
صعوبة   : فملحلد ة فملغرب نتيجة ل 

في تحقيق هدف فلشركة.

 ((0 ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فلطابق فالول شقة   1 تجزئة فلحرية 

رقم 1 - 8822) فملحلد ة فملغرب. 
و عين:

و  فلكانوني    حيى  فلسيد)0) 
 18 رقم  ج  نجلة  حي  عنوفنه)ف) 
كلصفي  فملغرب  بنسليلان  222ج1 

)0) للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 
1 فلطابق فالول  : 0)) تجزئة فلحرية 

شقة رقم 1
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحلد ة  بتاريخ 18  نا ر 

))2) تحت رقم ج8.
616I

GLOBAL CONTACTS

باريل برومو
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

GLOBAL CONTACTS
 RUE 274 HAY MOULAY 2ج-)ج

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC
باريل برومو شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلرقم 

5  شارع عبد هللا بن  اسين علار0 
بليدون فلطابق 5 فلرقم 5 22ج2) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8855
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 2ج  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
باريل   : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

برومو.

غرض فلشركة بإ جاز : * فالنعاش 
فلعقاري

* فقتناء و بيع فالرف�سي فلعارية فو 
فملجهز0.

فلرقم   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
شارع عبد هللا بن  اسين علار0    5
22ج2)   5 فلرقم   5 فلطابق  بليدون 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
  : فلرحلان  عبد  برغا�سي  فلسيد 
522 حصة بقيلة 122  رهم للحصة 
فلسيد برغا�سي  وسف :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلرحلان  عبد  برغا�سي  فلسيد 
ليونار و  ه  زنقة  عنوفنه)ف) 
2)ج2)   6 شقة   ( فلطابق  فين�سي 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.
فلسيد برغا�سي   وسف عنوفنه)ف) 
6) شارع بئب فنزرفن فملعاريف  72ج2) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلرحلان  عبد  برغا�سي  فلسيد 
ليونار و  ه  زنقة  عنوفنه)ف) 
2)ج2)   6 شقة   ( فلطابق  فين�سي 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827727.
617I

RAISON CONSEIL

STE FORCHIC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC
STE FORCHIC شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 
فلسفلي زنقة هولندف شارع 

بنزرت،رقم 16 فلزهور )، - 2222ج 
فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
72919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  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 

.FORCHIC
فإلنعاش   : غرض فلشركة بإ جاز 
فلعقاري . بيع فألرف�سي . وبصفة عامة 
جليع فلعلليات فلتجارية ، فلصناعية 
،   فلعقارية و فلغيب فلعقارية  ، فملالية 

فملرتبطة بالهدف فملشار إليه أعاله..
 : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
شارع  هولندف  زنقة  فلسفلي  فلطابق 
2222ج   -  ،( فلزهور   16 بنزرت،رقم 

فاس فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد فلعزوزي علي :  2ج1 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
 1(2   : فلعزوزي  ونس  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 1(2   : محلد  فلعزوزي  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
2ج1    : فلسيد0 فلجرجيني فلعزيز0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 (22   : محلد  فملتوسل  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 122   : فملهدي  فملتوسل  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 (22   : أحلد  فلرمو�سي  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
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عنوفنه)ف)  علي  فلعزوزي  فلسيد 
 16 بنزرت،رقم  شارع  هولندف  زنقة 

فلزهور )، 2222ج فاس فملغرب.
فلسيد فلعزوزي  ونس عنوفنه)ف) 
شارع بنزرت56 تجزئة تدغين فلزهور 

). 2222ج فاس فملغرب.
فلسيد فلعزوزي محلد عنوفنه)ف) 
شارع بنزرت56 تجزئة تدغين فلزهور 

). 2222ج فاس فملغرب.
فلعزيز0  فلجرجيني  فلسيد0 
تجزئة  بنزرت56  شارع  عنوفنه)ف) 
فاس  2222ج   ( فلزهور  تدغين 

فملغرب.
فلسيد فملتوسل محلد عنوفنه)ف) 
تجزئة فلربج طريق عين فلشقف  5ج 

2222ج فاس فملغرب.
فلسيد فملتوسل فملهدي عنوفنه)ف) 
تجزئة فلربج طريق عين فلشقف  5ج 

2222ج فاس فملغرب.
عنوفنه)ف)  أحلد  فلرموش  فلسيد 
72ب تجزئة زهر0 فملدفئن ) بلوك ب. 

2222ج فاس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  علي  فلعزوزي  فلسيد 
 16 بنزرت،رقم  شارع  هولندف  زنقة 

فلزهور )، 2222ج فاس فملغرب
فلسيد فلعزوزي  ونس عنوفنه)ف) 
شارع بنزرت56 تجزئة تدغين فلزهور 

). 2222ج فاس فملغرب
فلسيد فلعزوزي محلد عنوفنه)ف) 
شارع بنزرت56 تجزئة تدغين فلزهور 

). 2222ج فاس فملغرب
فلسيد فملتوسل محلد عنوفنه)ف) 
تجزئة فلربج طريق عين فلشقف  5ج 

2222ج فاس فملغرب
فلسيد فملتوسل فملهدي عنوفنه)ف) 
تجزئة فلربج طريق عين فلشقف  5ج 

2222ج فاس فملغرب
عنوفنه)ف)  أحلد  فلرموش  فلسيد 
72ب تجزئة زهر0 فملدفئن ) بلوك ب. 

2222ج فاس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 62).
618I

cabinet jdaini

 CONCASSAGE BENI
OUAKLANE

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
 CONCASSAGE BENI

OUAKLANE شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر 
تكرورين جلاعة فزوفن بركان - 

22جج6 بركان فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

8((9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 15  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 CONCASSAGE BENI  :

.OUAKLANE
*تشغيل   : غرض فلشركة بإ جاز 

محجز ملقالع فلرمال و فلح�سى
*مقاول فشغال مختلفة.

:  وفر  فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 - بركان  فزوفن  جلاعة  تكرورين 

22جج6 بركان فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلهربي  وعلي  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فلهربي  وعلي  فلسيد 
 وفر كضفان فلعلوي جلاعة فزوفن 

252ج6 فزوفن فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلهربي  وعلي  فلسيد 
 وفر كضفان فلعلوي جلاعة فزوفن 

252ج6 فزوفن فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
25  نا ر  بتاريخ  بربكان   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم ))2)/18.
619I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

 PAPETERIE SANS
FRONTIERE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU
شارع محلد فلخامس رقم 10 

فلطابق فالول فلشقة ) قصبة تا لة 
، 50جج)، قصبة تا لة فملغرب

 PAPETERIE SANS FRONTIERE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 
حسيسو شارع محلد فلخامس - 

152ج) فلقصيبة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج)1)
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 أبريل   1(
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.PAPETERIE SANS FRONTIERE
 : بإ جاز  فلشركة  غرض 
 MARCHAND EN DÉTAIL  DE
FOURNITURES SCOLAIRES/

 MARCHAND DE FOURNITURES
DE BUREAUX EN DÉTAIL/

.NEGOCIANT

تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 - فلخامس  محلد  شارع  حسيسو 

152ج) فلقصيبة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 522 فلسيد فلصح عبد فلرحيم :  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 522   : لعليمي  عزفلد ن  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلرحيم  عبد  فلصح  فلسيد 
  52 رقم   ( فلنهضة  حي  عنوفنه)ف) 

222)1 تلار0 فملغرب.
فلسيد عزفلد ن لعليمي عنوفنه)ف) 
152ج)  فلصالح  موالي  تجزئة 

فلقصيبة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلرحيم  عبد  فلصح  فلسيد 
  52 رقم   ( فلنهضة  حي  عنوفنه)ف) 

222)1 تلار0 فملغرب
فلسيد عزفلد ن لعليمي عنوفنه)ف) 
152ج)  فلصالح  موالي  تجزئة 

فلقصيبة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ  فالبتدفئية بقصبة تا لة  

 نا ر ))2) تحت رقم 10.
6(2I

MOORISH

FIL DE PECHE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

MOORISH
9ج شارع لال  اقوت فلطابق 5 شقة   

، 2282)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
FIL DE PECHE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زفوية 
شارع عبد فملومن و زنقة سلية، 
إقامة شهرزف  ج فلطابق 0 فلرقم 

2) فلنخيل - 02ج2) فلدفر فلبيضاء 
فملغرب
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تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(86(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 ج1  جنرب 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 FIL DE : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PECHE

بيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فألسلاك وفملأكوالت فلبحرية.
زفوية   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

سلية،  زنقة  و  فملومن  عبد  شارع 

فلرقم   0 فلطابق  ج  شهرزف   إقامة 

فلدفر فلبيضاء  02ج2)   - فلنخيل   (2

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : ففهللا  سعد  رضا  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد عا ل بنخد0  :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد رضا سعد ففهللا عنوفنه)ف) 
5فلشقة  فلطابق   فلفرفت  زنقة 

18فقامة فلحد قة فملعاريف   2222) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

عنوفنه)ف)  بنخد0   عا ل  فلسيد 
26 زنقة عبد فملجيد بن جلون طابق 

فلدفر   (2222 فملعاريف    12 شقة   5

فلبيضاء  فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد رضا سعد ففهللا عنوفنه)ف) 
5فلشقة  فلطابق   فلفرفت  زنقة 

18فقامة فلحد قة فملعاريف   2222) 

فلدفر فلبيضاء  فملغرب

عنوفنه)ف)  بنخد0   عا ل  فلسيد 
26 زنقة عبد فملجيد بن جلون طابق 
فلدفر   (2222 فملعاريف    12 شقة   5

فلبيضاء  فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828086.

6(1I

مكتب فلحسابات ح ل

CITTA YANGA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكتب فلحسابات ح ل
2) شارع فلدفجلة فلطابق فالول قرية 
فلجلاعة ، 2ج20)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
CITTA YANGA شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 61 محج 

اللة  اقوت فلرقم 9ج فلطابق فالول - 
2222) فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5(8707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 12  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 CITTA : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.YANGA
منعش   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

عقاري و فالشغال فلعامة.
61 محج   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
اللة  اقوت فلرقم 9ج فلطابق فالول - 

2222) فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد فلهاشمي محلد عنوفنه)ف) 
برشيد 6122) برشيد فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلهاشمي محلد عنوفنه)ف) 
برشيد 6122) برشيد فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828667.
6((I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

TRANS NIAZ
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

TRANS NIAZ شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 
 وفرفلحوزية فوال  فلكرن قلعة 

فلسرفغنة - 222ج0 قلعة فلسرفغنة 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
0995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج1  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 TRANS : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.NIAZ

نقل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبضائع لحساب فلغيب

فشغال فلبناء وفشغال فجرى

تجار0 عامة.

 : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

قلعة  فلكرن  فوال    وفرفلحوزية 

قلعة فلسرفغنة  222ج0   - فلسرفغنة 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد عزى عبد فلقا ر 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد عزى عبد فلقا ر عنوفنه)ف) 

تجزئة رجاء هللا حي فالمل رقم 1) فبن 

جرير 222ج0 فبن جرير فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عزى عبد فلقا ر عنوفنه)ف) 

تجزئة رجاء هللا حي فالمل رقم 1) فبن 

جرير 222ج0 فبن جرير فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ  فلسرفغنة   بقلعة  فالبتدفئية 

19  نا ر ))2) تحت رقم ))2)/7).

Iج)6

FINANCE HOUSE

MENUISERIE ROMA-LINA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FINANCE HOUSE

 rue Ahmed El Majjati Res. 1ج

 Les Alpes 1er étage n° 8 quartier

 Maarif ، 20140، CASABLANCA

MAROC

 MENUISERIE ROMA-LINA

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1529 من 
فمللك فملسمى *وفاء* فلرسم فلعقاري 

عد  86)5ج/59 فملتجر بالطابق 
فالر�سي علار0 بلكناس فالسلاعلية 
طريق فكورفي  - 52222 مكناس 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

55227
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 )2  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.MENUISERIE ROMA-LINA
أعلال   -  : غرض فلشركة بإ جاز 

نجار0 فألملنيوم وفلخشب.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : 1529 من 
فمللك فملسمى *وفاء* فلرسم فلعقاري 
بالطابق  فملتجر  86/59)5ج  عد  
فالسلاعلية  بلكناس  علار0  فالر�سي 
مكناس   52222  - فكورفي   طريق 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد فلشرقاوي رشيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد فلشرقاوي رشيد عنوفنه)ف) 
عبد  سيدي  فحسا ن  ف ت  مدشر 
مكناس   52222 هللا فلخياط زرهون 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلشرقاوي رشيد عنوفنه)ف) 
عبد  سيدي  فحسا ن  ف ت  مدشر 
مكناس   52222 هللا فلخياط زرهون 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
1)  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلكناس  

1)2) تحت رقم 1)55.

6(0I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 SOCIETE IKHWANE
RHANNAM

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
قفل فلتصفية

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 0ج)، شارع فلسطين حي 

فلقدس ) ش ) ، 5222)، جريبكة 
فملغرب

 SOCIETE IKHWANE
RHANNAM شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : رقم 57 
شارع محلدV حي نوفر0 حطان  - 

)521) جريبكة فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.0911

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  ))  جنرب  فملؤرخ في 
 SOCIETE IKHWANE RHANNAM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 مبلغ 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
مقرها فإلجتلاعي رقم 57 شارع محلد
V حي نوفر0 حطان  - )521) جريبكة 
فملغرب نتيجة لعدم نشاط فلشركة و 

عدم رغبة شركاء.
و عين:

فلسيد)0) حسن  غنام و عنوفنه)ف) 
نوفر0  حي   Vمحلد شارع   57 رقم 
52 جريبكة فملغرب كلصفي  حطان  

)0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
 57 وفي رقم   (2(1 ))  جنرب  بتاريخ 
 - حطان   نوفر0  حي   Vمحلد شارع 

)521) جريبكة فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بخريبكة  

))2) تحت رقم ))2)/19.

6(5I

FIDUCO TANTAN

Moroccan Green Invest
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
Moroccan Green Invest شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع فبن 
سينا زنقة حاحا - 81222 كلليم 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

875ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 21  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.Moroccan Green Invest
و  فلبناء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فشغال فجرى.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : شارع فبن 
كلليم   81222  - حاحا  زنقة  سينا 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : نهيلة بوسيف  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
نهيلة بوسيف عنوفنه)ف)  فلسيد0 
 28 بلوك ب زنقة   2( حي فلسعد ين 

رقم 19 81222 كلليم فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

نهيلة بوسيف عنوفنه)ف)  فلسيد0 
 28 بلوك ب زنقة   2( حي فلسعد ين 

رقم 19 81222 كلليم فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1  نا ر  بتاريخ  بكلليم   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم ))2)/15.
6(6I

STE FURAMIC SARL

 STE RAMSSIS LOGISTIQUE
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زفوية شارع فلفتوفكي وفبن فلخطيب 
علار0 مختاري فلطابق 6 رقم فلشقة 

ج ، 62222، وجد0 فملغرب
 STE RAMSSIS LOGISTIQUE
SARL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 

موهوب طريق فلجزفئر قطعة رقم 12 
- 62222 وجد0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
8621ج

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   ((
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.RAMSSIS LOGISTIQUE SARL
نقل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
وكذف نقل فلبضائع   / فلبضائع للغيب 

فلدفجلي وفلدولي للغيب.
تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
موهوب طريق فلجزفئر قطعة رقم 12 

- 62222 وجد0 فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
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 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

حصة   82   : وليد  جللة  فلسيد 

بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد صبوني  اسين :  2) حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  وليد  جللة  فلسيد 
 62222  07 رقم   7 حي فلخلوفي زنقة 

وجد0 فملغرب.

عنوفنه)ف)  صبوني  اسين  فلسيد 

 62222 جلاعة   ناصر  فوال    وفر 

وجد0 فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  وليد  جللة  فلسيد 
 62222  07 رقم   7 حي فلخلوفي زنقة 

وجد0 فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

25  نا ر  بتاريخ  بوجد0   فلتجارية 

))2) تحت رقم 61.

6(7I

فئتلانية «مكتب فلدرفسات كنتوس» ش.ذ.م.م

RIASEM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

فئتلانية «مكتب فلدرفسات كنتوس» 

ش.ذ.م.م

ج1، زنقة وف  زيز، رقم 0، أكدفل 

فلرباط ، 12292، فلرباط فملغرب

RIASEM شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ج1 زنقة 

وف  زيز رقم 0 فكدفل - 12292 

فلرباط فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.109059

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تقرر حل  ))  جنرب  فملؤرخ في 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

 122.222 مبلغ رأسلالها    RIASEM

ج1  فإلجتلاعي   رهم وعنوفن مقرها 
 12292  - فكدفل   0 زنقة وف  زيز رقم 
فسباب   : ل  نتيجة  فملغرب  فلرباط 

شخصية.
ج1 زنقة  و حد  مقر فلتصفية ب 
وف  زيز رقم 0 فكدفل - 12292 فلرباط 

فملغرب. 
و عين:

فلسيد)0) عبدفللطيف  رستوم و 
بلوك ن علار0  ج)  قطاع  عنوفنه)ف) 
فلرياض  حي  فلشروق   12 شقة  أ 
 (0( فلرباط فملغرب كلصفي   12122

للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية: 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  -تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  بالرباط   فلتجارية 

))2) تحت رقم 82ج1)1.

6(8I

STE FURAMIC SARL

 STE OUM ALQURA
DISTRIBUTION SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تعيين مسيب جد د للشركة

STE FURAMIC SARL
زفوية شارع فلفتوفكي وفبن فلخطيب 
علار0 مختاري فلطابق 6 رقم فلشقة 

ج ، 62222، وجد0 فملغرب
 STE OUM ALQURA

DISTRIBUTION SARL  شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 11 زنقة 
فبن حلديس جهيد رقم ب 9  - 

62222 وجد0 فملغرب.
تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
8257ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تم تعيين  1)  جنرب  فملؤرخ في 
فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

برمضان  فبرفهيم  كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
20  نا ر  بتاريخ  بوجد0   فلتجارية 

))2) تحت رقم 07.
6(9I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 ALWIAM TRAVAUX
GENERAL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
 ALWIAM TRAVAUX GENERAL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلقدس 

زنقة 6 رقم 05  فلطابق فلسفلي 
سيدي فلربنو�سي - 2612) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

جج92)5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  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 

.ALWIAM TRAVAUX GENERAL
أعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبناء وفلهندسة فملدنية
فعلال مختلفة.

حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلطابق    05 رقم   6 زنقة  فلقدس 
 (2612  - فلربنو�سي  فلسفلي سيدي 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد محلد عصيم :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : فلسلاللي  فلعربي  فلسيد 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  عصيم  محلد  فلسيد 
تجزئة سرزفن زنقة 1 رقم 86 سيدي 
مومن 2602) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

فلسيد فلعربي فلسلاللي عنوفنه)ف) 
59 سيدي معروف  تجزئة فلخيب رقم 

2)25) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  عصيم  محلد  فلسيد 
تجزئة سرزفن زنقة 1 رقم 86 سيدي 

مومن 2602) فلدفر فلبيضاء فملغرب
فلسيد فلعربي فلسلاللي عنوفنه)ف) 
59 سيدي معروف  تجزئة فلخيب رقم 

2)25) فلدفر فلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 
19  نا ر  رقم  تحت   (2((  نا ر 

.(2((
2Iج6

STE FURAMIC SARL

STE CLICHY TRANS SARL
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

STE FURAMIC SARL
زفوية شارع فلفتوفكي وفبن فلخطيب 
علار0 مختاري فلطابق 6 رقم فلشقة 

ج ، 62222، وجد0 فملغرب
STE CLICHY TRANS SARL شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : 6ج زنقة 
قسطنطين  - 62222 وجد0 فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1761ج.
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
1)2) تقرر حل  28  جنرب  فملؤرخ في 
STE CLICHY TRANS SARL شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
 122.222 رأسلالها  مبلغ  فلوحيد 
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6ج  فإلجتلاعي   رهم وعنوفن مقرها 
وجد0   62222  - قسطنطين   زنقة 
فملغرب نتيجة لقلة فملوفر  فملالية كثب0 

فملنافسة فنعدفم وسائل فلنقل .
و عين:

و  رحلونة  عباوي   فلسيد)0) 
حي  فلوحد0  شارع   19 عنوفنه)ف) 
فلهناء سيدي سليلان  22جج6 بركان  

فملغرب  كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
6ج زنقة  1)2) وفي  28  جنرب  بتاريخ 

قسطنطين  - 62222 وجد0 فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1  نا ر  بتاريخ  بوجد0   فلتجارية 

))2) تحت رقم 102.
1Iج6

مكتب فلدرفسات فملحاسباتية وفلتسييب

NADIA TRANSACTIONS
إعالن متعد  فلقرفرفت

مكتب فلدرفسات فملحاسباتية 
وفلتسييب

شارع محلد فلخامس علار0 بنطالب 
فلطابق فلثاني فملكتب رقم 6 ، 

5122ج، جرسيف فملغرب
NADIA TRANSACTIONS «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: فلطابق 
فألر�سي بحي فملسعو  ة  منطقة فيال 

رقم 17   - 5222ج تاز0  فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.02(5

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في ج1  جنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
فلسيد  تعيين  و  فلشركة  تغييب مسيب 

 ونس بشري كلسيب جد د
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
فمن   : إضافة نشاط جد د للشركة 
فلحدفئق وفلغرس وفلحرفسة فألمنية 

وفلتنظيف 
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
غرض فلشركة

على  فلذي  نص   :1( رقم  بند 
ما لي: فلتسييب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1  نا ر  بتاريخ  بتاز0   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم ))2)/15.
I)ج6

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

HANDASSA ISKANE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
HANDASSA ISKANE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلقدس 

زنقة 6 رقم 05  فلطابق فلسفلي 
سيدي فلربنو�سي - 2612) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج)89)5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 17  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.HANDASSA ISKANE
-مقاول   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

عقاري.
وفالستشارفت  فلدرفسات 

فلهندسية وفلدرفسات فلعامة. 
فملقاول فلعام لجليع أعلال فلبناء 
وإعا 0  وفلهدم  وفإلصالح  وفلتحويل 
فلتي  فملباني  فإلعلار وفلتطوير لجليع 
سيتم بناؤها أو فلتي سيتم بناؤها في 
فلفنية  وفألعلال  فملدنية   فلهندسة 

وفألشغال فلعامة وفلخاصة ..

حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلطابق    05 رقم   6 زنقة  فلقدس 
 (2612  - فلربنو�سي  فلسفلي سيدي 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : فلسيد فبرفهيم زكرياء قبى 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 522   : وجدفن حسيني  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
قبى  زكرياء  فبرفهيم  فلسيد 
عنوفنه)ف) تجزئة رياض فلسالم ج رقم 

ج 8812) فملحلد ة فملغرب.
فلسيد0 وجدفن حسيني عنوفنه)ف) 
تجزئة رياض فلسالم ج رقم ج 8812) 

فملحلد ة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
قبى  زكرياء  فبرفهيم  فلسيد 
عنوفنه)ف) تجزئة رياض فلسالم ج رقم 

ج 8812) فملحلد ة فملغرب
فلسيد0 وجدفن حسيني عنوفنه)ف) 
تجزئة رياض فلسالم ج رقم ج 8812) 

فملحلد ة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828818.
Iجج6

CSYAS BUSNESS

MLI-PERFORMANCE
إعالن متعد  فلقرفرفت

MLI-PERFORMANCE
CASA ، 20330، فلدفر فلبيضاء 

maroc
MLI-PERFORMANCE «شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 9ج شارع 
لال فلياقوت فلطابق 5 فلشقة   - 

2282) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
1ج257ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 20  نا ر ))2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
 122 تفويت فلسيد رشيد فلعجوري 
 122 أصل  من  فجتلاعية  حصة 
 20 لفائد0 فلسيد فحلد فزهر بتاريخ 

 نا ر))2)
على  فلذي  نص   :( رقم  قرفر 
للشركة  جد د  مسيب  تعيين  ما لي: 
فلسيد فحلد فزهر كلسيب وحيد تبعا 
لقبول فستقالة فملسيب فلسيد  رشيد 

فلعجوري
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
فلذي  نص على   :7 و   6 بند رقم 
فحلد  فلسيد  لالسهم  فملالك  ما لي: 

فزهر
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم )82896.
0Iج6

فلوكالة فلعامة للخدمات

ZBARTA SERVICE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فلوكالة فلعامة للخدمات
ساحة فلعدفلة ، 122ج9، فلفنيدق 

فملغرب
ZBARTA SERVICE شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فملجد 
زنقة )1 رقم )) - 92222 طنجة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

81جج)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
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فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 
باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ZBARTA SERVICE
مختلف   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فعلال فلبناء .
عنوفن فملقر فالجتلاعي : حي فملجد 
طنجة   92222  -  (( رقم   1( زنقة 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد نور فلد ن فزبرتة 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد نور فلد ن فزبرتة عنوفنه)ف) 
حي فملرفبط فلشرقية فلعوفمة 92222 

طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد نور فلد ن فزبرتة عنوفنه)ف) 
حي فملرفبط فلشرقية فلعوفمة 92222 

طنجة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 81).

5Iج6

CSYAS BUSNESS

CSYAS BUSINESS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

CSYAS BUSNESS
CASA ، 20330، فلدفر فلبيضاء 

maroc
CSYAS BUSINESS شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : 12 زنقة 
فلحرية فلطابق ج شقة 5 12 زنقة 
فلحرية فلطابق ج شقة 5 2222) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
91ج1ج0.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر   (2(1 ج)  جنرب  في  فملؤرخ 
شركة   CSYAS BUSINESS حل 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
 122.222 رأسلالها  مبلغ  فلوحيد 
فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن   رهم 
 5 شقة  ج  فلطابق  فلحرية  زنقة   12
 5 شقة  ج  فلطابق  فلحرية  زنقة   12
فلدفر فلبيضاء فملغرب نتيجة   (2222

الإلستقرفر جارج فملغرب.
و عين:

و  شوقي  محلد    فلسيد)0) 
سفلي  ط  حكم  زنقة  2ج  عنوفنه)ف) 
فلدفر   (2222 بوركون   1 شقة 
فلبيضاء فملغرب كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
12 زنقة  1)2) وفي  ج)  جنرب  بتاريخ 
 (2222  -  5 شقة  ج  فلحرية فلطابق 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828960.
6Iج6

smaticomp

TIFAWINE INFO
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

TIFAWINE INFO شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي إقامة 
صفاء 51 زنقة رحال فملسكيني 

فلطابق فلثالث رقم ج1 - 2222) 
فلدفرفلبيضاء فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.098(11
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في 12  جنرب 1)2) تم  تحويل  
للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
رحال  زنقة   51 صفاء  «إقامة  من 
 - ج1  رقم  فلثالث  فلطابق  فملسكيني 
إلى  فملغرب»  فلدفرفلبيضاء   (2222
رقم  علار0   ( رقم  فلثاني  «فلطابق 
فلخامس  محلد  شارع  تقاطع  ج5ج 
 ( وشارع فملقاومة فلطابق فلثاني رقم 
تقاطع شارع محلد  ج5ج  علار0 رقم 
 ((222 فملقاومة  وشارع  فلخامس 

فلدفرفلبيضاء  فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 0)8259.
7Iج6

FINGEST CONSEIL SARL

SANITAIRE OUMHAND
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

FINGEST CONSEIL SARL
فلحي فلصناعي تجزئة فملساررقم 

69ج1 مكتب 1 مرفكش ، 02222، 
مرفكش فملغرب

SANITAIRE OUMHAND شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي عللية 

فملنزه أطلس ) علار0 9ج شقة رقم 
11 تلنصورت مرفكش - . مرفكش 

فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.11(259

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في ))  جنرب 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
9ج  علار0   ( أطلس  فملنزه  «عللية 
 .  - تلنصورت مرفكش   11 شقة رقم 
رفنية  «فقامة  إلى  فملغرب»  مرفكش 
حي أسكجور   5 علار0 ج محل رقم 
محاميد مرفكش - . مرفكش  فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

27  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1589ج1.

8Iج6

مكتب مو�سى

STE ONE MOVE SARL AU
إعالن متعد  فلقرفرفت

مكتب مو�سى

حي فملحلد ة بلوك ف رقم 12 ، 

222)6، فلناظور فملغرب

  STE ONE MOVE SARL AU

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: شارع 

 وسف فبن تاشفين فلناظور  - 

222)6 فلناظور فملغرب .

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

ج52)).

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 25  نا ر ))2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

من  للشركة  فالجتلاعي  فملقر  تحويل 
)10 شارع مرفكش رقم 5 فلناظور 

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي:  

تفويت 522 حصة بقيلة 122  رهم 

من فلسيدPENG SIHUA 0 فلى فلسيد 

فشرف فملاحي 

قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 

من  للشركة  فلقانوني  فلشكل  تغييب 

 SARL AU فلى SARL

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

فلذي  نص   :1.0.6.7.10 بند رقم 

 : تم تغييب فلبنو  فلتالية  على ما لي: 

فلبند رقم 1، فلبند رقم 0، فلبند رقم 

من   10 و فلبند رقم   7 فلبند رقم   6

فلقانون فالسا�سي للشركة 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 18  نا ر 

))2) تحت رقم 87.

9Iج6
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CAP MONDIAL COMPTA

BADEMAS IMMOB
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER (
 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC
BADEMAS IMMOB شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع ) 
يعقوب فملنصور فلطبق 1 رقم 1 

طنجة - 92222 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج)9))1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 15  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.BADEMAS IMMOB
 LA  : بإ جاز  فلشركة  غرض 
 PROMOTION IMMOBILIERE
 EN GENARAL- ACHAT VENTE ET
 LOUER DES BIEN MOBILIERS

. ET IMMOBILIERS
شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 1 رقم   1 يعقوب فملنصور فلطبق   (

طنجة - 92222 طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 02   : فلشريف   محلد  فلسيد 

حصة بقيلة 1.222  رهم للحصة .
فلسيد عبد فلسالم فلشريف :  02 

حصة بقيلة 1.222  رهم للحصة .
 (2   : فلشريف  فلسيد  وسف 

حصة بقيلة 1.222  رهم للحصة .
 02  : فلشريف   محلد  فلسيد 

بقيلة 1.222  رهم.

فلسيد عبد فلسالم فلشريف : 02 
بقيلة 1.222  رهم.

 (2  : فلشريف  فلسيد  وسف 
بقيلة 1.222  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد محلد فلشريف عنوفنه)ف) 
فقامة سيتي  موالي هشام  زنقة   (1
طنجة   92222   102 رقم   8 لوج ط 

فملغرب.
فلشريف  فلسالم  عبد  فلسيد 
تجزئة  فلبالية  طنجة  عنوفنه)ف) 
طنجة   92222 0ج   رقم  طنجيس 

فملغرب.
فلسيد  وسف فلشريف عنوفنه)ف) 
ج  فلطابق   ( مجلع كوماريسبا علار0 

رقم 07) 92222 طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد محلد فلشريف عنوفنه)ف) 
فقامة سيتي  موالي هشام  زنقة   (1
طنجة   92222   102 رقم   8 لوج ط 

فملغرب
فلشريف  فلسالم  عبد  فلسيد 
تجزئة  فلبالية  طنجة  عنوفنه)ف) 
طنجة   92222 0ج   رقم  طنجيس 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  جنرب  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 8)091).
602I

Fimargic

تيزدامت
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

Fimargic
 Av med 5 cafe verdore ، 23000،

Beni mellal Maroc
تيز فمت شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ف ت  فك 
سعيد ف ت فو ي تاكزيرت  بني مالل 
ف ت  فك سعيد ف ت فو ي تاكزيرت  

بني مالل 222ج) بني مالل فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.12121

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 6)  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
تفويت فلسيد )0) محلد  فلوكرين 
أصل  من  فجتلاعية  حصة  22ج 
622 حصة لفائد0  فلسيد )0) زيدفن 

حريري بتاريخ 6)  جنرب 1)2).
تفويت فلسيد )0) فسلاء فلحروني 
أصل  من  فجتلاعية  حصة  22ج 
22ج حصة لفائد0  فلسيد )0) نعيلة  

فلصبار بتاريخ 6)  جنرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
فالبتدفئية ببني مالل  بتاريخ ج1  نا ر 

))2) تحت رقم 1).
601I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

IMEM industriel
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
IMEM industriel  شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 

ج12 ليالي ) فلطابق ) فلشقة 20  - 
6122) برشيد فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
161(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 IMEM : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

. industriel
أعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فلكهرباء وفلسباكة وغيبها من أعلال 

فلتبكيب.
تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 -   20 فلشقة   ( فلطابق   ( ليالي  ج12 

6122) برشيد فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد عبد فلعالي فلكاري :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلكاري   فلعالي  عبد  فلسيد 
فلثاني  فلطابق  6ج  رقم  عنوفنه)ف) 
 1 تجزئة فلنور فلشطر فالول مرجان 

52222 مكناس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلكاري   فلعالي  عبد  فلسيد 
فلثاني  فلطابق  6ج  رقم  عنوفنه)ف) 
 1 تجزئة فلنور فلشطر فالول مرجان 

52222 مكناس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  بربشيد   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم ))2)/ج5.
60(I

STE FSMC SARL AU

 STE TRANSPOMME
MIDELT SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 28

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

 STE TRANSPOMME MIDELT
SARL  شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0)في طور فلتصفية)

 MIDELT وعنوفن مقرها فإلجتلاعي
MIDELT 54350 MIDELT فملغرب.
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حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1525
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  0)  جنرب  فملؤرخ في 
 STE 0 شركة ذفت فملسؤولية فملحدو
   TRANSPOMME MIDELT SARL
122.222  رهم  رأسلالها  مبلغ 
 MIDELT فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن 
فملغرب   MIDELT 5052ج MIDELT

نتيجة ل : ..
طريق  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فلرفشيد ة ميدلت     فملغرب 52ج50 

MIDELT فملغرب. 
و عين:

فلسيد)0)  عبد فللطيف  حشالفي 
و عنوفنه)ف) طريق فلرفشيد ة ميدلت    
كلصفي  فملغرب   MIDELT 52ج50 

)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 
20  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بليدلت  

))2) تحت رقم ))2)/ج2.
Iج60

ASMAA MEDIA GROUP

 SOCIETE JIOUDI DE
 TRANSPORT ET DE
)LOGISTIQUE (SJTL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب فلرومي بلوك 9ج فلرقم 

2) فلربنو�سي فلبيضاء، 2222)، 
فلبيضاء فملغرب

 SOCIETE JIOUDI DE
 TRANSPORT ET DE

LOGISTIQUE (SJTL) شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فقامة 
حبيبة فلطابق فلسفلي فلرقم 1 

فاللفة - ف لبيضاء  فملغرب .

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

7)78ج).
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
 (2(1 21  جنرب  في  فملؤرخ 
فملسؤولية  ذفت  شركة  حل  تقرر 
 SOCIETE JIOUDI DE فملحدو 0 
 TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE
SJTL))  مبلغ رأسلالها 12.222  رهم 
فقامة  فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن 
حبيبة فلطابق فلسفلي فلرقم 1 فاللفة 
: عدم  نتيجة ل  فملغرب   ف لبيضاء    -

فالشتغال.
فقامة  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
حبيبة فلطابق فلسفلي فلرقم 1 فاللفة 

- ف لبيضاء فملغرب . 
و عين:

و  جيو ي  فلتهامي    فلسيد)0) 
فلبيضاء    (2222 فلبيضاء   عنوفنه)ف) 

فملغرب  كلصفي )0) للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 
: فقامة حبيبة فلطابق فلسفلي فلرقم 

1 فاللفة
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 6)8262.

600I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RIMAS ESTATES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق فلرب د 
629) ، 02222، مرفكش فملغرب
RIMAS ESTATES شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق فلرب د 629) - 

02222 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج192)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 RIMAS : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ESTATES

تاجيب   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

جليع فملباني فملفروشة.

57 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 

 -  (629 فلرب د  صندوق  موريتانيا 

02222 مرفكش فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد0 نعيلة حجي  :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد0 ريم فلقا ري :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  حجي   نعيلة  فلسيد0 

رقم  روسورت  كولف  فركان  تجزئة 

مرفكش   02222 تسلطانت  ج5ج 

فملغرب.

عنوفنه)ف)  فلقا ري   ريم  فلسيد0 

رقم  روسورت  كولف  فركان  تجزئة 

مرفكش   02222 تسلطانت  ج5ج 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  حجي   نعيلة  فلسيد0 

رقم  روسورت  كولف  فركان  تجزئة 

مرفكش   02222 تسلطانت  ج5ج 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

19  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1896ج1.

605I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CAPFIN
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق فلرب د 
629) ، 02222، مرفكش فملغرب
CAPFIN شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق فلرب د 629) - 

02222 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1921
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.CAPFIN
 : بإ جاز  فلشركة  غرض 
وفلقابضة  وفإل فر0  فالستشارفت 

وفستثلارفت فالسهم.
57 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
 -  (629 فلرب د  صندوق  موريتانيا 

02222 مرفكش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد  عثلان فلربو ي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد عثلان فلربو ي عنوفنه)ف) 
 1 رقم   1 كولف فركان غوسور شطر 

تسلطانت  02222 مرفكش فملغرب.
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وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عثلان فلربو ي عنوفنه)ف) 
 1 رقم   1 كولف فركان غوسور شطر 

تسلطانت  02222 مرفكش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1895ج1.
606I

derdab compta

BENABDELAJALIL NORD
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

derdab compta
 RES MARIA LOUISA 7

 MOUTOUK ROUDANI E.SOL
N.5 ، 90000، tanger maroc

BENABDELAJALIL NORD شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )8جج 

 QUA CHERAKAT AGNAOU EXT
 GARAGE Nº 1 TANGER  - 90000

طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج8ج92
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (218 26  ونيو 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.BENABDELAJALIL NORD
تسويق   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
تأجيب   - بالجللة  وتوزيع موف  فلبناء 

جليع فمالت وفملعدفت
فلتسويق وفلتوزيع بالجللة لجليع 

فملنتجات وفملوف  فلخشبية.

)8جج   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 QUA CHERAKAT AGNAOU EXT
 GARAGE Nº 1 TANGER  - 90000

طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
عبدفلجليل  بن  رشيد  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   1.222   :

للحصة .
 : عبدفلجليل  بن  رشيد  فلسيد 

1222 بقيلة 122  رهم.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :
عبدفلجليل  بن  رشيد  فلسيد 
جلاعة  فلشرفقة   مدشر  عنوفنه)ف) 

حجر فلنحل 92222 طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عبدفلجليل  بن  رشيد  فلسيد 
جلاعة  فلشرفقة   مدشر  عنوفنه)ف) 

حجر فلنحل 92222 طنجة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1  وليوز  بتاريخ  فلتجارية بطنجة  

218) تحت رقم ج061.
607I

ECOCOMPTA

ZWUIN CLOTHGING  (زوين 
كلوثينغ)

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 86ج
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،
CASABLANCA MAROC

ZWUIN CLOTHGING  )زوين 
كلوثينغ) شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  شارع 

سوهيب فلرومي بلوك 9ج رقم 2) 
سيدي فلربنو�سي فلدفر لبيضاء - 

2622) فلدفر لبيضاء  فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5(8977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  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 
)زوين    ZWUIN CLOTHGING

كلوثينغ).
تجار0   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
قطع  وتسويق  نلوذج   وصناعة 

فلقلاش و فملالبس.
شارع    : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 (2 رقم  9ج  بلوك  فلرومي  سوهيب 
 - لبيضاء  فلدفر  فلربنو�سي  سيدي 

2622) فلدفر لبيضاء  فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:
 522   : فلهاللي  كريلة  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 522   : فمقدي  فلسيد0 صابرين 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  فلهاللي  كريلة  فلسيد0 
 1228 رقم  فزناك  زنقة  فالبعات  حي 

11282 سال   فملغرب.
فلسيد0 صابرين فمقدي عنوفنه)ف) 
بني    6(252 فنصار   بني  حيكاليطا 

فنصار فلناضور  فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلهاللي  كريلة  فلسيد0 
 1228 رقم  فزناك  زنقة  فالبعات  حي 

11282 سال   فملغرب
فلسيد0 صابرين فمقدي عنوفنه)ف) 
بني    6(252 فنصار   بني  حيكاليطا 

فنصار فلناضور  فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828929.
608I

COMPTAMEK

STE FELLAH ATLAS BILADI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
 STE FELLAH ATLAS BILADI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي بلد ة  
أ ت بورزوين فلحاجب - 51225 

فلحاجب فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

55177
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( )1  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 

.FELLAH ATLAS BILADI
فستيبف    : بإ جاز  فلشركة  غرض 
وتصد ر , تاجر و فلتجار0 في فلنباتات 

و فلبدور فملعتلد0.
بلد ة    : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 51225  - فلحاجب  بورزوين  أ ت 

فلحاجب فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99  سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد حسن أ ت علار :  333,34 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 333,33   : فلسيد رشيد  وسف 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 333,33   : فما�سي  فلسيد هشام 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
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وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد حسن أ ت علار عنوفنه)ف) 
فلسعا 0   حي   ( فلغرفة   (2 فيال 

52272 مكناس فملغرب.
فلسيد رشيد  وسف عنوفنه)ف) حي 
جنيفر0   5025( فجللوس   فلرحلة 

فملغرب.
عنوفنه)ف)  فما�سي  هشام  فلسيد 
رقم 6)9 تجزئة فالسلاعيلية  10272 

فلقنيطر0 فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد حسن أ ت علار عنوفنه)ف) 
فلسعا 0   حي   ( فلغرفة   (2 فيال 

52272 مكناس فملغرب
عنوفنه)ف)  رشيد  وسف  فلسيد 
حي فلرحلة فجللوس )5025 جنيفر0 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 8ج).
609I

فيدو فلفتح

ADIMPRO اديمبرو
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

فيدو فلفتح
9) زنقة 16 نونرب ساحة وف  فملخازن 

م.ج ، 2222ج، فاس فملغرب
ف  لربو ADIMPRO  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
 N° 48 وعنوفن مقرها فإلجتلاعي
 LOTS ERRAHA 1 RTE AIN
CHKEF , Fes - 30000 فاس 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
1ج621.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم   (2(1 26  جنرب  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  «1.022.222  رهم» 
«1.222.222  رهم» إلى «022.222.) 
تقد م حصص    : عن طريق   رهم» 

نقد ة أو عينية.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 199.
652I

COG

التوارك نيكوص
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

COG
 APPT N°3 IMM F RESID BAB

 TARGA MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

فلتوفرك نيكوص شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ج11 شارع 
عالل فلفا�سي تجزئة 5 فلصوير0  - 

00222 فلصوير0 فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج1ج5.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  17  جنرب  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
رأسلالها  مبلغ  نيكوص   فلتوفرك 
مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
شارع عالل فلفا�سي  ج11  فإلجتلاعي 
تجزئة 5 فلصوير0  - 00222 فلصوير0 

فملغرب نتيجة ل : غياب فألرباح .
ج11  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
شارع عالل فلفا�سي تجزئة 5 فلصوير0  

- 00222 فلصوير0 فملغرب. 
و عين:

 DRISS  BIMADARNE (0(فلسيد
و عنوفنه)ف) 1) عبد فلكريم فلخطابي 
فلصوير0   00222 فلصوير0    5 تجزئة 

فملغرب كلصفي )0) للشركة.
 ABDELHAMID   JAA فلسيد)0) 
ج11 شارع عالل فلفا�سي   و عنوفنه)ف) 
فلصوير0   00222 فلصوير0    5 تجزئة 

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 
فالبتدفئية بالصوير0  بتاريخ 18  نا ر 

))2) تحت رقم 1).

651I

fiduciaire abrouki khadija

DOUKHI OUMAIMA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
DOUKHI OUMAIMA شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  رب 
فلعرصة فلصغيب رقم 5) فلزفوية 
مرفكش  - 02222 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1ج18)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.DOUKHI OUMAIMA
حرفسة   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
موقف فلسيارفت فلخاصة وفلعامة + 

ساند ك.
:  رب  فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلزفوية   (5 رقم  فلصغيب  فلعرصة 

مرفكش  - 02222 مرفكش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد0 فميلة فلدوخي  
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 فميلة فلدوخي  عنوفنه)ف) 
فلرقم  فلعرصة فلصغيب  فلزفوية  رب 

6)  02222 مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 فميلة فلدوخي  عنوفنه)ف) 
فلرقم  فلعرصة فلصغيب  فلزفوية  رب 

6)  02222 مرفكش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1767ج1 .
65(I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

EASY GLOBAL IT
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

7ج شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم ))0, فلطابق فلرفبع. ، 52222، 

MEKNES MAROC
EASY GLOBAL IT شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 

مرفكش علار0 وئام فلطابق فلتاني 
شقة رقم ج مكناس - 52222 

مكناس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

55179
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( )1  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
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عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 EASY  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.GLOBAL IT
بيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فالجهز0 فاللكتبونية و فملعلوماتية
و  فاللكتبونية  فالجهز0  تأجيب 

فملعلوماتية
فلتصد ر و فالستبف 

فلتجار0.
زنقة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلتاني  فلطابق  وئام  علار0  مرفكش 
شقة رقم ج مكناس - 52222 مكناس 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

222.222.)  رهم، مقسم كالتالي:
  : عا ل   فلبورقا ي  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   (2.222

للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد فلبورقا ي عا ل  عنوفنه)ف) 
  AHRNSORFER STR (79))1 ج

.12178 BERLIN ALLEMAGNE
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلبورقا ي عا ل  عنوفنه)ف) 
  AHRNSORFER STR (79))1 ج

12178 BERLIN ALLEMAGNE
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 01).
Iج65

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

MEDESCO
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس فلطابق فألول رقم 1 ، 

92222، طنجة فملغرب
MEDESCO شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 8 شارع 

فاس فلطابق 1 رقم 1 - 92222 
طنجة فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.127809

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 12  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
تفويت فلسيد )0) محلد عبدفلحق 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   1.222
 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.222
طارق سفاني بتاريخ 12  جنرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
20  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج0958).
650I

ELITE FIDUCIARE

WAM MAROC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

ELITE FIDUCIARE
 BEAU SITE AIN SEBAA ، 24500،

CASABLANCA MAROC
WAM MAROC شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 

رقم 16 فملنطقة فلصناعيةفلجنوب 
فلغربي لللحلد ة - 8812) 

فملحلد ة فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.16659

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 10  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
وفم  شركة   .  (0( فلسيد  تفويت 
برئيس  ملتلة  فالطالية  غروب 
فينب  فلسيد  فال فري   مجلسها 
02ج حصة فجتلاعية من  مارشزيني 
فلسيد  15.612 حصة لفائد0   أصل 
15  جنرب  رضوفن شباكي بتاريخ   (0(

.(2(1
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
فالبتدفئية باملحلد ة  بتاريخ 19  نا ر 

))2) تحت رقم 91.
655I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

LATIRAM MEDIC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس فلطابق فألول رقم 1 ، 

92222، طنجة فملغرب

LATIRAM MEDIC شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )1 فقامة 

ميلوزف ) زنقة فكيك فملحل رقم 12 

- 92222 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

557ج)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   17

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.LATIRAM MEDIC

غرض فلشركة بإ جاز : فملتاجر0 في 

فملوف  شيه فلصيدلية و شبه فلطبية

فلرعا ة و جدمات صحية أجرى.

عنوفن فملقر فالجتلاعي : )1 فقامة 
ميلوزف ) زنقة فكيك فملحل رقم 12 - 

92222 طنجة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد0 لطيفة زرف  :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : فلعزوزي  فكرفم  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  زرف   لطيفة  فلسيد0 

فعزيب فلحاج قدور فلربكة ج6 فلطابق 
ج رقم 7 92222 طنجة فملغرب.

فلسيد0 فكرفم فلعزوزي عنوفنه)ف) 

شارع محلد فلخامس فقامة ميلوز0 
طنجة   92222  70 رقم   8 طابق 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  زرف   لطيفة  فلسيد0 

فعزيب فلحاج قدور فلربكة ج6 فلطابق 
ج رقم 7 92222 طنجة فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09998).

656I

FIDUCO TANTAN

INSTEAU BIJ
إعالن متعد  فلقرفرفت

FIDUCO TANTAN

 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc

INSTEAU BIJ «شركة  فلتضامن»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: حي فملخيم 

فلوطية - 212)8 طانطان فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.06(1

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 18  نا ر ))2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

على  فلذي  نص   :21 رقم  قرفر 

و  جامع   فبر ف  فلسيد  تعيين  ما لي: 

فلسيد فلعوف  محلد مسيبفن لشركة

على  فلذي  نص   :2( رقم  قرفر 

فبر ف  لسيد  فالمضاء  تخويل  ما لي: 

جامع و فلسيد فلعوف  محلد

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

على  فلذي  نص   :21 رقم  بند 
بالقانون  تغييب  في  لم  طرف  ما لي: 

فالسا�سي

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

19  نا ر  فالبتدفئية بطانطان  بتاريخ 

))2) تحت رقم ))2)/1).

657I
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ABOU ZAYTER ARTISANAT TRADITIONNEL

INGENI CALL
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

INGENI CALL
)1 زنقة سارية فبن زنيم فلطابق 

فلثالث فلشقة رقم ج حي فلنخيل ، 
02ج2)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

INGENI CALL شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )1 زنقة 
سارية فبن زنيم فلطابق فلثالث 

فلشقة رقم ج حي فلنخيل  - 02ج2)  
فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5(8969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 27  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.INGENI CALL
مركز   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فتصال.
زنقة   1(  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
سارية فبن زنيم فلطابق فلثالث فلشقة 
فلدفر  02ج2)    - حي فلنخيل   ج  رقم 

فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد حليد فلعرو�سي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد حليد فلعرو�سي عنوفنه)ف) 

فرنسا  75218 باريس  فرنسا .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد حليد فلعرو�سي عنوفنه)ف) 
فرنسا  75218 باريس  فرنسا 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم )28).
658I

ASMAA MEDIA GROUP

GENIE WARCH
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب فلرومي بلوك 9ج فلرقم 

2) فلربنو�سي فلبيضاء، 2222)، 
فلبيضاء فملغرب

GENIE WARCH  شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فقامة 

فلتقدم ج ه )-17 فلطابق ) 
فلربنو�سي - ف لبيضاء  فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

20759ج.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 21  جنرب  في  فملؤرخ 
محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة  حل 
 GENIE فلوحيد  فلشريك  ذفت 
 122.222 مبلغ رأسلالها     WARCH
فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن   رهم 
 ( فلطابق   2-17 فقامة فلتقدم ج ه 
فملغرب نتيجة  ف لبيضاء    - فلربنو�سي 

ل : عدم فالشتغال.
فقامة  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
 ( فلطابق   2-17 ه  ج  فلتقدم 

فلربنو�سي  - ف لبيضاء  فملغرب. 
و عين:

فلسيد)0) محلد طارق   هياللي  و 
فلبيضاء   (2222 فلبيصاء   عنوفنه)ف) 

ففمغرب  كلصفي )0) للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 
 ( فلطابق  فقامة فلتقدم ج ه 2-17   :

فلربنو�سي فلبيضاء
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 5)8262.
659I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

MEDESCO
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب جد د للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس فلطابق فألول رقم 1 ، 

92222، طنجة فملغرب
MEDESCO  شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 8 شارع 
فاس فلطابق 1 رقم 1 - 92222 

طنجة فملغرب.
تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.127809

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تم تعيين  12  جنرب  فملؤرخ في 
مسيب جد د للشركة فلسيد)0) سفاني 

طارق كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
20  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج0958).
662I

BOUCHTA COMPTA

ABRAPROMO IMMO
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

ABRAPROMO IMMO شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

فلسوفني تجزئة فلرياض رقم 7 - 

92222 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج)6ج)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 17  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ABRAPROMO IMMO

منعش   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلعقارية  فالصول  ف فر0  عقاري، 

فلخاصة بها، حياز0 في عقار مبني فو 

وبيع  سيتم فستئجاره فو بيعه، شرفء 

كل  وتفويت  بناء  شرفء  فالرف�سي، 

فلعقارفت فلسكنية فملهنية وفال فرية.

فلعلليات  جليع  عامة  وبصفة 

فلصناعية  فملالية،  فلتجارية، 

وفلعقارية فلتي تتعلق بصفة مباشر0 

في  فو  فعاله  فليها  فملشار  باملوفضيع 

في  فو  لكنه  له  مشابه  موضوع 

فلنلو تحت في نوع لحساب فلشركة 

فلخاصة.    .

حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 -  7 رقم  فلرياض  تجزئة  فلسوفني 

92222 طنجة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد سعد فا�سي فهري :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 1222  : فلسيد سعد فا�سي فهري 

بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :



1959 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

فهري  فا�سي  سعد  فلسيد 

 11 عنوفنه)ف) تجزئة  فر فلسالم فيال 

92222 طنجة فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فهري  فا�سي  سعد  فلسيد 

 11 عنوفنه)ف) تجزئة  فر فلسالم فيال 

92222 طنجة فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

19  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 52275).

661I

MOHAMED SAFRIOUI

AFRICAN ARTY GALLERY
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

AFRICAN ARTY GALLERY شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1ج1 

 BOULEVARD D’ANFA 6ème

ETAGE APT 6 C - 20000 فلدفر 

فلبيضاء فملللكة فملغربية

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

829226

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب  2ج 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.AFRICAN ARTY GALLERY

إنشاء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وتنظيم جليع أنوفع فألحدفث فلفنية.

1ج1   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 BOULEVARD D’ANFA 6ème

فلدفر   ETAGE APT 6 C - 20000

فلبيضاء فملللكة فملغربية.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 Jacques Antoine Marie فلسيد

حصة   Joseph GANNAT :  100

بقيلة 12.222  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

 Jacques Antoine فلسيد0 

Marie Joseph GANNAT عنوفنه)ف) 

 Rue Bir El Jadid Esc C Etg 3 ج 

فلبيضاء  فلدفر   Appt 303  20000

فملللكة فملغربية.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 

وموفطن مسيبي فلشركة:

 Jacques Antoine Marie فلسيد

ج  عنوفنه)ف)   Joseph GANNAT

 Rue Bir El Jadid Esc C Etg 3 Appt

فملللكة  فلدفر فلبيضاء  2222)  ج2ج 

فملغربية

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم -.

66(I

FIDUGRA

THANDRY LOGISTICS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUGRA

شارع محلد فلخامس علار0 فمنار 
رقم 0) فلطابق فلثالث فنزكان ، 

86152، فكا  ر فملغرب

THANDRY LOGISTICS شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلرقم ج), 

فلطابق فلثالث, مركز فالعلال فملوكار  

- 62ج86 فلدشيب0 فلجها  ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(5(11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.THANDRY LOGISTICS

فلنقل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

لصالح  للبضائع  فلدولي  و  فلوطني 

فلغيب.

عنوفن فملقر فالجتلاعي : فلرقم ج), 

فلطابق فلثالث, مركز فالعلال فملوكار  

- 62ج86 فلدشيب0 فلجها  ة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد ف ت فكرفم حسن :  5.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد ف ت فكرفم حسن عنوفنه)ف) 
حي ف ت محند بلوك 25 زنقة )) رقم 

)1 تيكوين  82652 فكا  ر فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد ف ت فكرفم حسن عنوفنه)ف) 
حي ف ت محند بلوك 25 زنقة )) رقم 

)1 تيكوين  82652 فكا  ر فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

19  نا ر  بتاريخ  بانزكان   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم )12.

Iج66

CAP MONDIAL COMPTA

GARCIA IMMO
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER (
 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC
GARCIA IMMO  شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع ) 
يعقوب فملنصور فلطبق 1 رقم 1 

طنجة - 92222 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج50ج)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 27  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. GARCIA IMMO
 ACHAT,  : غرض فلشركة بإ جاز 
 VENTE ET LOUER DES BIENS

. MOBILIERS ET IMMOBILIERS
شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 1 رقم   1 يعقوب فملنصور فلطبق   (

طنجة - 92222 طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 122   : فلسيد عبد فالله فغبالو 

حصة بقيلة 1.222  رهم للحصة .
 122  : فغبالو  فالله  عبد  فلسيد 

بقيلة 1.222  رهم.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :



عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2))الجريدة الرسمية   1960

فغبالو  فالله  عبد  فلسيد0 
  11 رقم  طوليدو  زنقة  عنوفنه)ف) 

92222 طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبد فالله فغبالو عنوفنه)ف) 
زنقة طوليدو رقم 11  92222 طنجة 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09992).
660I

ELEXPERTISE

JAMAL VOYAGE جمال للسفر
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

ELEXPERTISE
 Rue da bapaume, Quartier ,(1
 de la gare, Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
  JAMAL VOYAGE جلال للسفر
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1), زنقة 

بابوم، طابق 0, مكتب رقم 1ج, 
منطقة فملحطة، فلدفر فلبيضاء  - 

12ج2) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.052117

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في 17 نونرب 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
«1), زنقة بابوم، طابق 0, مكتب رقم 
فلبيضاء   فلدفر  فملحطة،  منطقة  1ج, 
إلى  فملغرب»  فلدفر فلبيضاء  12ج2)   -
«إقامة  جنان فلرحلة GHI 1, علار0 
1, شقة ج), طابق 0,  فر بوعز0، فلدفر 
فلبيضاء   فلدفر  ج))7)   - فلبيضاء  

فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828906.
665I

ADVALORIS 

Mkiné Center
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

Mkiné Center شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )0 تجزئة 
فلسالم تقسيم  ) فلطابق 1 شقة 
1 سيدي مومن فلدفر فلبيضاء - 

2602) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8967
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 Mkiné : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.Center
جدمات   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
جدمات فلتبويض  فلتبويض فلطبي، 
فلتأهيل  إعا 0  جدمات  فلريا�سي، 
جدمات   ، فلوال 0  وبعد  قبل  ما 
فالستبجاء وفلرفاهية: فلتدليك فلطبي 
جدمات  وفلتنحيف.  وفستبجائي 

فلعنا ة بالبشر0.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : )0 تجزئة 
 1 1 شقة  فلسالم تقسيم  ) فلطابق 
سيدي مومن فلدفر فلبيضاء - 2602) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد0 فوزية مونجي  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  مونجي  فوزية  فلسيد0 

شارع   25 م   106 رقم  فلصدري  حي 

فلدفر   (2652 فلبيضاء  فلدفر  م  ق 

فلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  مونجي  فوزية  فلسيد0 

شارع   25 م   106 رقم  فلصدري  حي 

فلدفر   (2652 فلبيضاء  فلدفر  م  ق 

فلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828920.

666I

STE HTCPRO SARL

 GROUP BTB-BJJ 
IMMOBILIER

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA MAROC

 GROUP BTB-BJJ IMMOBILIER 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي أمال 5 

فملسيب0 رقم 669 ح ي م - 12222 

فلرباط فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9ج)157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  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 

.GROUP BTB-BJJ IMMOBILIER
أشغال   -  : غرض فلشركة بإ جاز 

فلبناء 
- مقاول في فلبناء.

 5 أمال   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 12222  - ح ي م   669 فملسيب0 رقم 

فلرباط فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : فلسيد بتبوقالت فلعرفبي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 522   : صفاء  بوعجاج  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلعرفبي  بتبوقالت  فلسيد 
1 زنقة قربص مارسا شقة  عنوفنه)ف) 

9 فملحيط 12222 فلرباط فملغرب.
فلسيد0 بوعجاج صفاء عنوفنه)ف) 
1 زنقة قربص مارسا شقة 9 فملحيط 

12222 فلرباط فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 بوعجاج صفاء عنوفنه)ف) 
1 زنقة قربص مارسا شقة 9 فملحيط 

12222 فلرباط فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بالرباط   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1058)1.
667I

FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

رصماطكو شمال 
)RISSAMATCO CHAMAL(
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE MAGHREB
ASSISTANCE

 AVENUE HASSAN II N° 107
 BP N° 174 ، 92000، LARACHE

MAROC
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 RISSAMATCO( رصلاطكو شلال
CHAMAL) شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فجنان 

فلباشا رقم 6ج7 - 222)9 فلعرفئش 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
6629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( )1  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 RISSAMATCO( شلال  رصلاطكو 

.(CHAMAL
أعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
جليع  توريد  و  فلتشطيب  و  فلبناء 

فملوف  و فألعلال فملختلفة.
فجنان   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلعرفئش   9(222  - 6ج7  فلباشا رقم 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
جد جة  حلو  محلد  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   1.222   :

للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
جد جة  حلو  محلد  فلسيد 
6ج7  رقم  فلباشا  فجنان  عنوفنه)ف) 

222)9 فلعرفئش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
جد جة  حلو  محلد  فلسيد 
6ج7  رقم  فلباشا  فجنان  عنوفنه)ف) 

222)9 فلعرفئش فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعرفئش  بتاريخ 18  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/)5.

668I

تا لة لإلستشار0

SI2B
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

تا لة لإلستشار0
حي ميلونة بلوك 1رقم 77فلطابق 
)بني مالل ، 222ج)، بني مالل 

فملغرب
SI(B شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : رقم 

9ج زنقة فلقا�سي عياض - )2جج) 
برف  ة فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.(299

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 12  جنرب  في  فملؤرخ 
فملسؤولية  ذفت  شركة   SI(B حل 
 122.222 رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0 
 رهم وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 
)2جج)   - عياض  فلقا�سي  زنقة  9ج 
برف  ة فملغرب نتيجة لعدم مزفولة أي 

نشاط  ذكر.
و عين:

و  بدري   أحلد    فلسيد)0)  
عنوفنه)ف) تجزئة فلنور فلشطر فلثالت 
فملغرب  مالل  بني  226ج)   فلو ي 

كلصفي )0) للشركة.
و  فلتوزفني  فتيحة   فلسيد)0) 
9 222ج)  عنوفنه)ف) تجزئة إنار0 رقم 
بني مالل فملغرب كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
9ج  وفي رقم   (2(1 12  جنرب  بتاريخ 
زنقة فلقا�سي عياض - )2جج) برف  ة 

فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ  فالبتدفئية بالفقيه بن صالح  
19  نا ر ))2) تحت رقم ))2)/7).

669I

 SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

 AUTO ECOLE YOUNES AIN
ATIQ

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE DE GESTION
 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER
فلشقة رقم 11 فلطابق فلثاني فلبقعة 
رقم )) تجزئة فلزيتون شارع مد ونة 

فسفي ، 06222، فسفي فسفي
 AUTO ECOLE YOUNES AIN

ATIQ شركة ذفت مسؤلية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 
فالر�سي فلعلار0 10 فلشقة رقم 17 
فقامة مرو0 عين عتيق فلصخيبفت - 

تلار0 - 202)1 تلار0 فلرباط
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5289ج1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 شتنرب   (8
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 AUTO : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ECOLE YOUNES AIN ATIQ
تعليم   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلسياقة.
فلطابق   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 17 فلشقة رقم   10 فلعلار0  فالر�سي 
 - فقامة مرو0 عين عتيق فلصخيبفت 

تلار0 - 202)1 تلار0 فلرباط.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : موما ي  فلسيد  ونس 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : موما ي  فميلة  فلسيد0 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  موما ي  فلسيد  ونس 
 1 رقم  78ج  علار0  ر  بلوك  ملان   فر 
فلدفر  فلدفر فلبيضاء   (2222 ع س  

فلبيضاء.
فلسيد0 فميلة موما ي عنوفنه)ف) 
علار0 س 0 فلشقة 15 حي فملنزه ح ي 

م  12222 فلرباط فلرباط.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  موما ي  فلسيد  ونس 
 1 رقم  78ج  علار0  ر  بلوك  ملان   فر 
فلدفر  فلدفر فلبيضاء   (2222 ع س  

فلبيضاء
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1  نا ر  بتاريخ  بتلار0   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 2270.
672I

CABINET DAMI & ASSOCIES

زبد إ أش إنماء
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET DAMI & ASSOCIES
 BD DE LA RESISTANCE ,169
 7 EME ETAGE 169, BD DE LA
 RESISTANCE 7 EME ETAGE،

20490، CASABLANCA MAROC
زبد إ أش إنلاء شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 12 شارع 
ليربتي ، شقة فلطابق فلثالث رقم 
5 فلدفر فلبيضاء - 2222) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

899ج)5
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   2(
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مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
إ  زبد   : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

أش إنلاء.
تسييب   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلشركات.
12 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
 5 شقة فلطابق فلثالث رقم   ، ليربتي 
فلدفر فلبيضاء - 2222) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد فبرفهيم فڭوزفل  
حصة بقيلة 100,00  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد فبرفهيم فڭوزفل عنوفنه)ف) 
،فلدفر  كاليفورنيا   ، لو ليلفورنيا  ج1 
فلبيضاء  فلدفر   (2222 فلبيضاء 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فبرفهيم فڭوزفل  عنوفنه)ف) 
،فلدفر  كاليفورنيا   ، لو ليلفورنيا  ج1 
فلبيضاء  فلدفر   (2222 فلبيضاء 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

نونرب 1)2) تحت رقم ج10)82.
671I

FUDICAIRE ISMAILI

CIV-BAT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي فلتقدم بلوك ) رقم 27 فلسلار0 

ES-SMARA MAROC ،7(222 ،
CIV-BAT شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 

 DEMICILIEE CHEZ CENTRE

 D›AFFAIRES SMARA AV

 HASSSAN II 1ER ETAGE N° 04

ES SEMARA - 72000 فلسلار0 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 10  نا ر 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

CIV-  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.BAT

فالشغال   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلعامة.

 : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 DEMICILIEE CHEZ CENTRE

 D’AFFAIRES SMARA AV

 HASSSAN II 1ER ETAGE N° 20 ES

SEMARA - 72000 فلسلار0 فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

522.222.ج  رهم، مقسم كالتالي:

75ج.0    : برفيس   محلد  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد سعيد برفيس :  187.225.) 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد رشيد برفيس :  187.225.) 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  برفيس  محلد  فلسيد 

تارو فنت  فسسن  فلفيضة   وفر 

222ج8  تارو فنت فملغرب.

عنوفنه)ف)  برفيس  سعيد  فلسيد 

تا لة  فوال   فسسن  فلفيضة   وفر 

220ج8 فوال  تا لة فملغرب.

عنوفنه)ف)  برفيس  رشيد  فلسيد 

تا لة  فوال   فسسن  فلفيضة   وفر 

220ج8 فوال  تا لة فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  برفيس  محلد  فلسيد 

تارو فنت  فسسن  فلفيضة   وفر 

222ج8  تارو فنت فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

2)  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالسلار0  

))2) تحت رقم ))2)/17.

67(I

JURISMAG SARL

 GLOBAL CHINESE

MOTORS SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 GLOBAL CHINESE MOTORS

SARL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي إقامة ريو 

شارع سيدي عبد فلرحلان ، عين 

فلذئاب - 2222) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.5(2827

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

فملؤرخ في 12  نا ر ))2) تم  تحويل  

للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 

عبد  شارع سيدي  ـ  ريو  «إقامة  من 

 (2222  - فلذئاب  عين   ، فلرحلان 

 ،1(2» إلى  فملغرب»  فلبيضاء  فلدفر 

ليليا  إقامة  فلكبيب،  فلحزفم  شارع 

فلدفر   (2222  - فألر�سي  فلطابق   ،1

فلبيضاء  فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828761.

Iج67

FUDICAIRE ISMAILI

STE ROCLH GROUPE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي فلتقدم بلوك ) رقم 27 فلسلار0 

ES-SMARA MAROC ،7(222 ،
STE ROCLH GROUPE شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

 VILLE وعنوفن مقرها فإلجتلاعي
 ANCIENNE RUE MOULAY
 HFAID  N° 56 ES SEMARA -

222)7 فلسلار0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(585
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 12  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ROCLH GROUPE
فالشغال   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلعامة.
 VILLE  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 ANCIENNE RUE MOULAY
 HFAID  N° 56 ES SEMARA -

222)7 فلسلار0 فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

522.222.ج  رهم، مقسم كالتالي:



1963 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

 8.752   : لعرفيش  فلسيد0 حيا0 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  لعرفيش  حيا0  فلسيد0 
فلوحد0  مد نة  ه  بلوك   716 رقم 

فلعيون 72222 فلعيون فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  لعرفيش  حيا0  فلسيد0 
فلوحد0  مد نة  ه  بلوك   716 رقم 

فلعيون 72222 فلعيون فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالسلار0  

))2) تحت رقم ))2)/16.

670I

فئتلانية زهيب

PLAZA  CORPORATION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

فئتلانية زهيب
زنقة فبن عائشة علار0 باريس 

فلطابق فلتالت مكتب رقم 11 كيليز 
مرفكش ، 02222، مرفكش فملغرب

PLAZA  CORPORATION  شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 59 شارع 
فلزرقطوني فلطابق فلسا س رقم 18 

- 52)2) فلدفر فلبيصاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.029589

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم   (2(1 29  جنرب  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  «9.822.222)  رهم» 
«22.222)  رهم» إلى «2.222.222ج 
مقاصة  إجرفء    : طريق  عن   رهم» 
مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و 

فملستحقة.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 09ج828.

675I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«PRO-NEB»
إعالن متعد  فلقرفرفت

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، فلجد د0 فملغرب

«PRO-NEB» «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 8ج، 
تعاونية فلوحد0، فلطابق فألول، 

شارع فلعيون، - 0222) فلجد د0 
فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.8505
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 12  نا ر ))2)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
-1 تفويت فلسيد شكيب نباري جليع 
لفائد0 فلسيد  حصة)   02( حصصه 
عبد فلسالم فلحسيني. - تفويت فلسيد 
 (2( حصصه  جليع  نباري    اسر 
فلسالم  عبد  فلسيد  لفائد0  حصة) 
نسيلة  فلسيد0  تفويت   - فلحسيني. 
حصة)   (2( جليع حصصها  نباري  
لفائد0 فلسيد عبد فلسالم فلحسيني. 
- تفويت فلسيد0 ف لان نباري  جليع 
لفائد0 فلسيد  )2) حصة)  حصصها 
عبد فلسالم فلحسيني.-2 تغييب فلشكل 
فلقانوني للشركة من شركة محدو 0 
محدو 0  شركة  إلى   فملسؤولية 
 3- وحيد.  شريك  ذفت  فملسؤولية 
تعيين فلسيد عبد فلسالم فلحسيني 
كلسيب جد د للشركة بعد فستقالة 

فلسيد شكيب نباري.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
فلذي  نص   :1-6-7-14 رقم  بند 
فلخاصة  فلبنو   تعد ل  ما لي:  على 
وشكل  فلشركاء  حصص  بتوزيح 

فلشركة ومسيب فلشركة.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالجد د0  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم 78ج7).
676I

JURISMAG SARL

FLO RETAIL
شركة ذفت مسؤلية 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

FLO RETAIL  شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فملحل  

L1-ج28  ، فلطابق فألر�سي ، فملركز 

فلتجاري فلدفر فلبيضاء مارينا 

للتسوق ، جلاعة سيدي بليوط - 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج)850ج.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في 10  جنرب 1)2) تقرر إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تحت فلتسلية - و 

 ،MSU 3 فلكائن بالعنوفن فملحل رقم

فلطابق فألر�سي ، فملركز فلتجاري سـيـال 

بالزف تارغا - 02222 مرفكش فملغرب و 

 SADAN فملسيب من طرف فلسيد)0) 

.Keskin MUSTAFA

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828770.

677I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة ماروتشا أ ب ش.م.م
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

شركة ماروتشا أ ب ش.م.م شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تيزطوطين 

فملركز فلناظور - 222)6 فلناظور 
فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج1611.
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم   (2(( )1  نا ر  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«022.222  رهم» أي من «122.222 
عن  «522.222  رهم»  إلى   رهم» 
أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم 81.

678I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

VILLA GLASS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

VILLA GLASS شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 
سليلة زنقة فلشهيد عبد فلسالم 

بن بوحوت رقم 55 - 92222 طنجة 
فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.121221
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(( 26  نا ر  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
بنعلي  )0)  وسف  فلسيد  تفويت 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   (22
)0) علا   فلسيد  22) حصة لفائد0  

فلصريخي بتاريخ 26  نا ر ))2).



عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2))الجريدة الرسمية   1964

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

18  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 069.

679I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«BABA TRAVAUX»
إعالن متعد  فلقرفرفت

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، فلجد د0 فملغرب

«BABA TRAVAUX» «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 10ج، 

تجزئة فلقدس،  - 0222) فلجد د0 

فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.15607

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في ج1  نا ر ))2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

 «BABA TRAVAUX» تقرر حل شركة

مقر  حد   و  فملسؤولية  محدو 0 

فلقدس،  تجزئة  ب10ج،  فلتصفية 

فلجد د0، كلا عين فلسيد عبد فلغني 

بابا كلصفي للشركة وعند فإلقتضاء 

فلصالحيات  على  فملفروضة  فلحدو  

ومحل  فملخابر0  محل  لهم  فملخولة 

فملتعلقة  وفلوثائق  فلعقو   تبليغ 

بالتصفية.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

فلذي  نص على  بند رقم 29-30: 

فلبنو  فلخاصة بحل وتصفية  ما لي: 

فلشركة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالجد د0  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم 79ج7).

682I

STE FIDLAMIAE SARL

I PORT
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
I PORT شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 
طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 91 شارع 
فملقاومة زنقة لندن علار0 جرينسن 
حي فملحيط - 12222 فلرباط فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.117197
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر   (2(1 21  جنرب  في  فملؤرخ 
محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة  حل 
I PORT  مبلغ  ذفت فلشريك فلوحيد 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
شارع فملقاومة   91 مقرها فإلجتلاعي 
حي  جرينسن  علار0  لندن  زنقة 
فملغرب  فلرباط   12222  - فملحيط 
أهدفف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

فلشركة..
و حد  مقر فلتصفية ب 91 شارع 
فملقاومة زنقة لندن علار0 جرينسن 
حي فملحيط - 12222 فلرباط فملغرب. 

و عين:
فلسيد)0) عبدفلعزيز  فلسالمي  و 
  ( شقة  فلربوج  زنقة   11 عنوفنه)ف) 
 (0( فلرباط فملغرب كلصفي   12222

للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 
: 91 شارع فملقاومة زنقة لندن علار0 

جرينسن حي فملحيط
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بالرباط   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج105)1.
681I

GESTION ALJANOUB

CORA SUD TRANSPORT
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوفن حي فلسعا 0 علار0 رقم 
) فلطابق فلثالث فلعيون ، 72222، 

فلعيون فملغرب
CORA SUD TRANSPORT شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة  
1221  فلطابق فألول  رقم 1212 
فلعيون - 72222 فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9ج99ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 ))  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 CORA : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SUD TRANSPORT
جليع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
علليات نقل فلبضائع فلوطني ,فلدولي 
فلبحري   , بجليع وسائل فلنقل فلربي 
جليع وسائل فلنقل  كرفء   ، وفلجوي 
عنوفن فملقر فالجتلاعي : تجزئة  1221  
 - فلعيون   1212 رقم  فلطابق فألول  

72222 فلعيون فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد0 لطيفة نقوش  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 لطيفة نقوش  عنوفنه)ف) 
178 زنقة فبن فملعتز فلطابق 0 فلشقة 
فلدفر  بلفد ر  ج  جوهر0  فقامة   7
فلبيضاء  فلدفر  22ج2)   فلبيضاء 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 لطيفة نقوش  عنوفنه)ف) 
178 زنقة فبن فملعتز فلطابق 0 فلشقة 
فلدفر  بلفد ر  ج  جوهر0  فقامة   7
فلبيضاء  فلدفر  22ج2)   فلبيضاء 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/)16.

68(I

HANA COMPTA MAROC

«AZELFA WORK»
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE AL WAFA N°A1
 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA
MAROC

«AZELFA WORK» شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم ج1 
شارع أحلد فملجاتي إقامة ألب 
فلطابق فألول رقم 8 معارف  - 
2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج870)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  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 

.«AZELFA WORK»
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أعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
مختلفة أو فلبناء. * وسيط تجاري. * 

منعش عقاري.
رقم   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
ألب  إقامة  فملجاتي  أحلد  شارع  ج1 
فلطابق فألول رقم 8 معارف  - 2222) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
022 حصة    : فلسيد علر ملدوح 

بقيلة 122  رهم للحصة .
22ج    : لكناوي  فلفاطمي  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
22ج    : عليمي  فيصل  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  ملدوح  علر  فلسيد 

فلجد د0 0222) فلجد د0 0222).
فلسيد فلفاطمي لكناوي عنوفنه)ف) 

فلجد د0 0222) فلجد د0 0222).
عنوفنه)ف)  عليمي  فيصل  فلسيد 

فلجد د0 0222) فلجد د0 0222).
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  ملدوح  علر  فلسيد 

فلجد د0 0222) فلجد د0 فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 8ج82807.
Iج68

RIYAD AZIZ

RIYAD AZIZ
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

RIYAD AZIZ
فلصخيبفت ، 252)1، فلصخيبفت 

فملغرب
RIYAD AZIZ شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة عين 
فلعتاريس علار0 رقم )12 فلطابق 

فلثاني فلشقة 0 - 252)1 فلصخيبفت 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5107ج1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 21  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 RIYAD : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.AZIZ

أعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

متنوعة في ميدفن فلبناء.

تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 12( رقم  علار0  فلعتاريس  عين 

 1(252  -  0 فلشقة  فلثاني  فلطابق 

فلصخيبفت فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد  ونس عزيز :  1.222 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  عزيز  فلسيد  ونس 
 12( رقم   2( فلحيا0  عين  تجزئة 

252)1 فلصخيبفت فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  عزيز  فلسيد  ونس 
 12( رقم   2( فلحيا0  عين  تجزئة 

252)1 فلصخيبفت فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

19  نا ر  بتاريخ  بتلار0   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 7ج)7.

680I

فألستاذ محلد بن عبد فلجليل

 SALAMA سالمة الطريق»

«ROUTE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فألستاذ محلد بن عبد فلجليل

ج1 شارع جوالن رقم 16 و 17 

فلطابق فلثالث ، 2222ج، فاس 

فملغرب

 SALAMA سالمة فلطريق»

ROUTE» شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي طريق 

صفرو، تجزئة فلشروق ) قطعة 

V94 - 30050 فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

72917

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  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 : «سالمة 

.«SALAMA ROUTE فلطريق

فملرفقبة   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلتقنية للعربات.

طريق   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 V90 صفرو، تجزئة فلشروق ) قطعة

30050 - فاس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 622.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 152   : زجنيني  محلد  فلسيد  

حصة بقيلة 152.222  رهم للحصة 

حصة   92   : زعدو   فحلد  فلسيد  

بقيلة 92.222  رهم للحصة .
92 حصة    : فلسيد  رشيد فملؤ ن 

بقيلة 92.222  رهم للحصة .

 92   : فلتبميدي  فلحبيب  فلسيد  

حصة بقيلة 92.222  رهم للحصة .

فلسيد  محلد فلقر�سي :  92 حصة 

بقيلة 92.222  رهم للحصة .

فلسيد0  سيدي محلد زهيب :  92 

حصة بقيلة 92.222  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

محلد زجنيني عنوفنه)ف)  فلسيد  

شارع عالل بن عبد هللا، زنقة جربفن 

فاس  2252ج   0( رقم  جليل جربفن، 

فملغرب.

عنوفنه)ف)  زعدو   فحلد  فلسيد  

 ( فلشروق  تجزئة  صفرو،  طريق 

قطعة 2252ج V90 فاس فملغرب.

عنوفنه)ف)  فملؤ ن  رشيد  فلسيد  

زنقة  فاس،  فهل  حي  قا وس،  عين 

51) طيب رقم 1 2252ج فاس فملغرب.

فلتبميدي  فلحبيب  فلسيد  

رزقية،  زنقة   ،( فلزهور  عنوفنه)ف) 

شارع بيبوت 8 2252ج فاس فملغرب.

محلد فلقر�سي عنوفنه)ف)  فلسيد  

زنقة  فلوحد0،  شارع  ب،  فلنبجس 

12 2252ج  1، رقم  فلطابق   ،1 فللوز 

فاس فملغرب.

زهيب  محلد  سيدي  فلسيد  

حي فلوفاء،  طريق صفرو،  عنوفنه)ف) 

شارع فألمل، إقامة بغدف ، رقم 7)1، 

شقة 26 2252ج فاس فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

محلد زجنيني عنوفنه)ف)  فلسيد  

شارع عالل بن عبد هللا، زنقة جربفن 

)0  2252ج فاس  جليل جربفن، رقم 

فملغرب

عنوفنه)ف)  زعدو   فحلد  فلسيد  

 ( فلشروق  تجزئة  صفرو،  طريق 

قطعة 2252ج V90 فاس فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

18  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 08).

685I
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STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة أنوز كاش ش.م.م
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
شركة أنوز كاش ش.م.م شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ج) شارع 
فملجاهد ن فلعروي فلناظور - 222)6 

فلناظور فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

2222
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
شركة   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

أنوز كاش ش.م.م.
تحويل   *  : غرض فلشركة بإ جاز 

فالموفل
* فستخالص فلفوفتيب.

ج) شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
فملجاهد ن فلعروي فلناظور - 222)6 

فلناظور فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : سعيد  أبركاني  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  سعيد  أبركاني  فلسيد 
ج) شارع فملجاهد ن فلعروي فلناظور 

222)6 فلناظور فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  سعيد  أبركاني  فلسيد 
ج) شارع فملجاهد ن فلعروي فلناظور 

222)6 فلناظور فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم 82.
686I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE GROUPE FONCTION
SECURITE SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي فلتقدم بلوك ) رقم 27 فلسلار0 

ES-SMARA MAROC ،7(222 ،
 STE GROUPE FONCTION

SECURITE SARL AU شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
 HAY وعنوفن مقرها فإلجتلاعي
 NAJAH RUE JBAL ANERGUI

 N°32 BIS ES SEMARA - 72000
فلسلار0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
(221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(2 16  وليوز 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 GROUPE FONCTION SECURITE

.SARL AU

فعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فلحرفسة.

 HAY  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 NAJAH RUE JBAL ANERGUI
 N°32 BIS ES SEMARA - 72000

فلسلار0 فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلهرفس  اسين  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد  فلهرفس  اسين  عنوفنه)ف) 
 (9 رقم   20 فلزنقة  فلنجاح  حي 

فلسلار0 222)7 فلسلار0 فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلهرفس  اسين  فلسيد 
 (9 رقم   20 فلزنقة  فلنجاح  حي 

فلسلار0 222)7 فلسلار0 فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالسلار0  بتاريخ ج)  ونيو 

2)2) تحت رقم 2)2)/117.

687I

CABINET DAMI & ASSOCIES

 تكنيك ڭالص
إعالن متعد  فلقرفرفت

CABINET DAMI & ASSOCIES
 BD DE LA RESISTANCE ,169
 7 EME ETAGE 169, BD DE LA
 RESISTANCE 7 EME ETAGE،

20490، CASABLANCA MAROC
 تكنيك ڭالص «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: ج2) 
شارع يعقوب فملنصور شقة فلطابق 
فلثالث رقم 5 بوسيجور - - فلدفر 

فلبيضاء  فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
5)890ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 20 أكتوبر 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

تغييب فسم فلشركة
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

تلد د غرض فلشركة
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 

تغييب مقر فلشركة
على  فلذي  نص   :0 رقم  قرفر 
من  فلشركة  فملال  رأس  زيا 0  ما لي: 

100،000 إلى 600،000  رهم
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

تغييب فسم فلشركة 
بند رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 

تلد د غرض فلشركة
بند رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 

تغييب مقر فلشركة
على  فلذي  نص   :6 رقم  بند 
من  فلشركة  فملال  رأس  زيا 0  ما لي: 

100،000 إلى 600،000  رهم
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (2 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 0)8252.
688I

transparence fiscale

 NOUREDDINE ET DRISS
TRAVAUX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 8ج

fes maroc
 NOUREDDINE ET DRISS

TRAVAUX شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 
رياض رقم )ج11 طريق صفرو  - 

2222ج فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

72911
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدف  فلقانون   (2(1 7)  جنرب 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

 NOUREDDINE ET DRISS

.TRAVAUX

فشغال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

متعد 0 جاصة بالبنا ات.

تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 - صفرو   طريق  )ج11  رقم  رياض 

2222ج فاس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد فلبياعلي نور فلد ن :  522 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : ف ريس  بو نوب  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلد ن  نور  فلبياعلي  فلسيد 

فجاللفة  مشكور  عنوفنه)ف)  وفر 

فمتيو0 لوطة )022ج تاونات فملغرب.

فلد ن  نور  فلبياعلي  فلسيد 

فجاللفة  مشكور  عنوفنه)ف)  وفر 

فمتيو0 لوطة )022ج تاونات فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلد ن  نور  فلبياعلي  فلسيد 

فجاللفة  مشكور  عنوفنه)ف)  وفر 

فمتيو0 لوطة )022ج تاونات فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

18  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم )0).
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فيد بيست كونسيلتين

 SAHARA CONTROLE
TECHNIQUE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي فلسعا 0 شارع موالي فسلاعيل 
زنقة بركان رقم 21 فلطابق فالول ، 

72222، فلعيون فملغرب

 SAHARA CONTROLE

TECHNIQUE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 
فلحزفم بدون رقم  - 72222 فلعيون 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

جج99ج

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  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 

 SAHARA CONTROLE  :

.TECHNIQUE

فلفحص   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلتقني للسيار0.

شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلعيون   72222  - فلحزفم بدون رقم  

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 622.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

622.ج    : بوشنة  لحسن  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد عبد فلعزيز  فري :  022.) 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  بوشنة  لحسن  فلسيد 

شارع فحلد باحنيني   2( حي فملسيب0 

  21 21فلشقة  فلطابق   2( علار0 

72222 فلدفجلة فملغرب.

فلسيد عبد فلعزيز  فري عنوفنه)ف) 

 72222  25 خي فلقدس فلحزفم رقم 

فلعيون فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عبد فلعزيز  فري عنوفنه)ف) 

 72222  25 خي فلقدس فلحزفم رقم 

فلعييون فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

19  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))/1ج1.
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omri compta sarl au

AAHD AGRI &ELEVAGE 
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

 AAHD AGRI &ELEVAGE شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 1)17 

فقامة فينز ا مكتب رقم 5 تجزئة 

مغرب فلجد د - 222)9 فلعرفئش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

6581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 AAHD  : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.AGRI &ELEVAGE
رض   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فلخارج  وفي  فملغرب  في  فلشركة 
عن  نيابة  أو  نفسها  عن  باألصالة 

فلغيب:
فلشركة فلغرض:

بشكل رئي�سي:
بيع فلحيوفنات   - تسلين وتربية   -

فلحية بالجللة ؛
- فالستغالل فلزرفعي.

- فستيبف  وتصد ر فلغوفصين.
- بيع موف  فلبناء.

- أعلال بناء متنوعة.
- فلتجار0

فملعامالت  جليع   ، أعم  وبشكل 
أو  فملالية  أو  فلصناعية  أو  فلتجارية 
فألورفق فملالية أو فلعقارية فملتعلقة بها
 ، مباشر  غيب  أو  مباشر  بشكل 
إلى أي من فلكائنات   ، كلًيا أو جزئًيا 
فملحد 0 أو جليع فلكائنات فمللاثلة أو 

ذفت فلصلة.
رقم   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 5 رقم  مكتب  فينز ا  فقامة   17(1
 9(222  - فلجد د  مغرب  تجزئة 

فلعرفئش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد صهيب حشالف 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد صهيب حشالف عنوفنه)ف) 
ريصانة  قيا 0  فلخرفشفة   وفر 
فلشلالية  فئر0 وف  فملخازن فلعرفئش 

222)9 فلعرفئش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد صهيب حشالف عنوفنه)ف) 
ريصانة  قيا 0  فلخرفشفة   وفر 
فلشلالية  فئر0 وف  فملخازن فلعرفئش 

222)9 فلعرفئش فملغرب
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعرفئش  بتاريخ 27  نا ر 

))2) تحت رقم 9ج.
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2S COMPTE

KRONAD IMPORT EXPORT
إعالن متعد  فلقرفرفت

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

  KRONAD IMPORT EXPORT
«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 12 تجزئة 
لبليد ة - 5262) فبي فلجعد فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.025
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 26  نا ر ))2)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم -1: فلذي  نص على ما لي: 
توسيع فلنشاط فالجتلاعي للشركة ب 
: •      تصنيع مستحضرفت فلتجليل 
فلشخصية  فلنظافة  ومنتجات 
فستيبف         • فلحيوية.  وفملبيدفت 
فلتجليل  مستحضرفت  وتصد ر 
ومنتجات فلنظافة فلشخصية )فملنتج 
فملنتج   - فلسائب  فملنتج   - فلنهائي 
فملوف   فستيبف         • فلنهائي)  شبه 
وفلتغليف  فلتعبئة  وموف   فلخام 
ومنتجات  فلتجليل  ملستحضرفت 

فلنظافة فلشخصية  •فلتجار0
على  فلذي  نص   :2- رقم  قرفر 
8 تجزئة  ما لي: فتح فرع للشركة ب: 

عين وهاب فبي فلجعد
على  فلذي  نص   :3- رقم  قرفر 
تصنيع        • فلفرع:  نشاط  ما لي: 
ومنتجات  فلتجليل  مستحضرفت 
وفملبيدفت  فلشخصية  فلنظافة 
وتصد ر  فستيبف         • فلحيوية. 
ومنتجات  فلتجليل  مستحضرفت 
 - )فملنتج فلنهائي  فلنظافة فلشخصية 
فملنتج فلسائب - فملنتج شبه فلنهائي) •      

فلتعبئة  وموف   فلخام  فملوف   فستيبف  
فلتجليل  ملستحضرفت  وفلتغليف 
فلشخصية   فلنظافة  ومنتجات 

•فلتجار0
على  فلذي  نص   :4- رقم  قرفر 
فلسيدفكريت  فلفرع:  مسيب  ما لي: 

QA57108 : فلشرقي ب.ت.و. رقم
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
على  فلذي  نص   :( رقم  بند 
في  هو  فلشركة  من  فلغرض  ما لي:  
نيابة  فملغرب وفلخارج سوفء  كل من 
ثالثة:  أطرفف  عن  نيابة  أو  عنها 
•      تصنيع  •      فستيبف  فلتصد ر 
ومنتجات  فلتجليل  مستحضرفت 
وفملبيدفت  فلشخصية  فلنظافة 
وتصد ر  فستيبف         • فلحيوية. 
ومنتجات  فلتجليل  مستحضرفت 
 - )فملنتج فلنهائي  فلنظافة فلشخصية 
فملنتج فلسائب - فملنتج شبه فلنهائي) •      
فلتعبئة  وموف   فلخام  فملوف   فستيبف  
فلتجليل  ملستحضرفت  وفلتغليف 
      • فلشخصية  فلنظافة  ومنتجات 

فلتجار0
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (2 بتاريخ  فلجعد   بابي  فالبتدفئية 

 نا ر ))2) تحت رقم 21.
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FIDUCIAIRE BAMMOU

FARAH-AGRICO
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
FARAH-AGRICO شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

فالستقالل و شارع فملرسة إقامة لربال 
أ مكتب رقم 28 - 10222 فلقنيطر0 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

881ج6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 10  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.FARAH-AGRICO

غرض فلشركة بإ جاز : مقاولة في 

فالنتاج و فلتسويق فلفالحي

بيع فملنتجات فلفالحية

تنظيم فلحفالت وفملناسبات.

شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فالستقالل و شارع فملرسة إقامة لربال 

فلقنيطر0   10222  -  28 أ مكتب رقم 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد0 بوتدرين فرفح 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 بوتدرين فرفح عنوفنه)ف) 
 10222 فلبسلة   تجزئة   101 رقم 

فلقنيطر0 فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 بوتدرين فرفح عنوفنه)ف) 
 10222 فلبسلة   تجزئة   101 رقم 

فلقنيطر0 فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطر0  بتاريخ 19  نا ر 

))2) تحت رقم 92268.

Iج69

CABINET DAMI & ASSOCIES

مارهيس ڭروب
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

CABINET DAMI & ASSOCIES
 BD DE LA RESISTANCE ,169
 7 EME ETAGE 169, BD DE LA
 RESISTANCE 7 EME ETAGE،

20490، CASABLANCA MAROC
مارهيس ڭروب شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 12 شارع 
فلحرية ، شقة فلطابق فلثالث رقم 
6 فلدفر فلبيضاء - 2222) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج9191).

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 أكتوبر   15 في  فملؤرخ 
حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
رأسلالها  مبلغ  ڭروب   مارهيس 
مقرها  وعنوفن  100.000,00  رهم 
شقة   ، فلحرية  شارع   12 فإلجتلاعي 
فلطابق فلثالث رقم 6 فلدفر فلبيضاء - 
فلدفر فلبيضاء فملغرب نتيجة   (2222

ل : وقف فلنشاط.
و حد  مقر فلتصفية ب 12 شارع 
 6 فلحرية ، شقة فلطابق فلثالث رقم 
فلدفر فلبيضاء - 2222) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب. 
و عين:

و  أوجيد  هشام     فلسيد)0) 
رقم  لوفلليلون  ليساسفة  عنوفنه)ف) 
فلدفر   (2222 فلبيضاء  فلدفر   071
فلبيضاء 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 
 28 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 560ج82.
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CABINET DAMI & ASSOCIES

واد ماستر
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

CABINET DAMI & ASSOCIES

 BD DE LA RESISTANCE ,169

 7 EME ETAGE 169, BD DE LA

 RESISTANCE 7 EME ETAGE،

20490، CASABLANCA MAROC

وف  ماستب  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )8 تجزئة 

بلعلبك عين   اب  - 2222) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج19958.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تقرر حل  7) شتنرب  فملؤرخ في 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 وف  

ماستب   مبلغ رأسلالها 100.000,00 

 8( فإلجتلاعي   رهم وعنوفن مقرها 

 (2222  - تجزئة بلعلبك عين   اب  

فلدفر فلبيضاء فملغرب نتيجة ل : وقف 

فلنشاط

و حد  مقر فلتصفية ب )8 تجزئة 

بلعلبك عين   اب فلدفر فلبيضاء    - 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب. 

و عين:

 Denis Louis Ernest فلسيد)0) 

 8( عنوفنه)ف)  و   Jean  GERMAIN

 (2222 عين   اب   بلعلبك  تجزئة 

 (0( كلصفي  فملغرب  فلبيضاء  فلدفر 

للشركة.

فلحدو   فإلقتضاء  وعند   

فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية : 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 28 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم )56ج82.
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transparence fiscale

 BRYLA SERVICE
INTERNATIONAL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 8ج

fes maroc
 BRYLA SERVICE

INTERNATIONAL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع عبد 
فلكريم فلخطابي علار0 بن مو�سى 

فل كوفش فلطابق ) - 2222ج فاس 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
72915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 16  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 BRYLA : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SERVICE INTERNATIONAL
فالستيبف    : غرض فلشركة بإ جاز 

و فلتصد ر.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : شارع عبد 
مو�سى  بن  علار0  فلخطابي  فلكريم 
فاس  2222ج   -  ( فل كوفش فلطابق 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فو ري  فمينان  فلسيد0  ا و 
 122 حصة بقيلة   522   : ستيفاني 

 رهم للحصة .
 522   : فلسيد  فكو  فكو فوجين 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

 فلسيد0  ا و فمينان فو ري ستيفاني
فلربكة  تجزئة   6 رقم  فيال  عنوفنه)ف) 
طريق ف لوزفر  2222ج فاس فملغرب.

فلسيد  فكو  فكو فوجين عنوفنه)ف) 
طريق  فلربكة  تجزئة   6 رقم  فيال 

ف لوزفر  2222ج فاس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فو ري  فمينان  فلسيد0  ا و 
ستيفاني عنوفنه)ف) فيال رقم 6 تجزئة 
فاس  2222ج  فلربكة طريق ف لوزفر  

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 07).
696I

FDBM Consulting

ش2م هولدينغ كروب
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2ième Etage N°4، 54350،

MIDELT Maroc
ش)م هولد نغ كروب شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 56 
تجزئة فوطاط ميدلت  - 52ج50 

ميدلت فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج20ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
ش)م   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

هولد نغ كروب.
فستغالل   : غرض فلشركة بإ جاز 
فألشغال  وكذلك  فملعا ن  وتجار0 

فملختلفة .

 56 رقم   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
52ج50   - ميدلت   فوطاط  تجزئة 

ميدلت فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد حاتم مغاري :  522 حصة 

بقيلة 52.222  رهم للحصة .
فلسيد محلد مغاري :  022 حصة 

بقيلة 02.222  رهم للحصة .
 122   : فسلوني  سعيد  فلسيد 
حصة بقيلة 12.222  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  مغاري  حاتم  فلسيد 
1ج   رقم  ج6   بلوك  عثلان  سيدي 

2722) فلدفر فلبيضاء فملغرب .
عنوفنه)ف)  مغاري  محلد  فلسيد 
52ج50  تدفوت   فوطاط  تجزئة   56

ميدلت  فملغرب .
فلسيد سعيد فسلوني  عنوفنه)ف) 
52ج50  فجرمجيون  وليلي  زنقة   (5

ميدلت  فملغرب .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  مغاري   حاتم  فلسيد 
1ج  رقم  ج6   بلوك  عثلان  سيدي 

2722) فلدفر فلبيضاء  فملغرب 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بليدلت  

))2) تحت رقم 16.
697I

FDBM Consulting

فيطو والعروي
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2ième Etage N°4، 54350،

MIDELT Maroc
فيطو وفلعروي شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مرأب 

قصر فستغرغور تونفيت - 52ج50  
ميدلت  فملغرب 
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تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

219ج

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 ماي   17

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

فيطو   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

وفلعروي.

: بيع فملوف   غرض فلشركة بإ جاز 

فلفالحية.

مرأب   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

52ج50    - تونفيت  فستغرغور  قصر 

ميدلت  فملغرب .

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 622   : وفلعروي  محلد  فلسيد 

حصة بقيلة 62.222  رهم للحصة .

 022   : فلسيد مصطفى وفلعروي 

حصة بقيلة 02.222  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد محلد وفلعروي  عنوفنه)ف) 

52ج50  تونفيت  لهري  ف ت  قصر 

ميدلت  فملغرب .

وفلعروي   مصطفى  فلسيد 

تونفيت  لهري  ف ت  قصر  عنوفنه)ف) 

52ج50 ميدلت  فملغرب .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلد وفلعروي  عنوفنه)ف) 

52ج50  تونفيت   لهري  ف ت  قصر 

ميدلت  فملغرب 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بليدلت  بتاريخ 7)  جنرب 

1)2) تحت رقم 51ج.

698I

omri compta sarl au

NIHAD AGRI&ELEVAGE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

NIHAD AGRI&ELEVAGE شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 1)17 

فقامة فينز ا مكتب رقم 5 تجزئة 

مغرب فلجد د - 222)9 فلعرفئش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج658

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.NIHAD AGRI&ELEVAGE

غرض   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلخارج  وفي  فملغرب  في  فلشركة 

عن  نيابة  أو  نفسها  عن  باألصالة 

فلغيب:

فلشركة فلغرض:

بشكل رئي�سي:

بيع فلحيوفنات   - تسلين وتربية   -

فلحية بالجللة ؛

- فالستغالل فلزرفعي.

- فستيبف  وتصد ر فلغوفصين.

- بيع موف  فلبناء.

- أعلال بناء متنوعة.

- فلتجار0

فملعامالت  جليع   ، أعم  وبشكل 

أو  فملالية  أو  فلصناعية  أو  فلتجارية 

فألورفق فملالية أو فلعقارية فملتعلقة بها

 ، مباشر  غيب  أو  مباشر  بشكل 

إلى أي من فلكائنات   ، كلًيا أو جزئًيا 

فملحد 0 أو جليع فلكائنات فمللاثلة أو 

ذفت فلصلة.
رقم   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 5 رقم  مكتب  فينز ا  فقامة   17(1

 9(222  - فلجد د  مغرب  تجزئة 

فلعرفئش فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

  : فلطيب   فلعزيز  عبد  فلسيد 

122  رهم  بقيلة  حصة   1.222

للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلطيب   فلعزيز  عبد  فلسيد 

جلاعة  فلروييف  حومة  عنوفنه)ف) 
فملخازن   وف   فلساحل  فئو0  وقيا 0 

222)9 فلعرفئش فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلطيب   فلعزيز  عبد  فلسيد 

جلاعة  فلروييف  حومة  عنوفنه)ف) 
فملخازن   وف   فلساحل  فئو0  وقيا 0 

222)9 فلعرفئش فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالعرفئش  بتاريخ 27  نا ر 

))2) تحت رقم 01.

699I

FITKIDS

FITKIDS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

FITKIDS

8 زقاق فلنسر ، 52)2)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

FITKIDS  شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 8 زقاق 
فلنسر  - 52)2) فلدفر فلبيضاء  

فملغرب .
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج165)5.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 15  جنرب 1)2) تم  تحويل  
فملقر فالجتلاعي فلحالي للشركة من «8 
زقاق فلنسر  - 52)2) فلدفر فلبيضاء  
فلزرقطوني  شارع   01» إلى   » فملغرب 
فلدفر   (2(52 فلطابق 7 فلشقة 7ج   

فلبيضاء  فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم )82899.

722I

sofoget

 PHARMACIE SAMAE
ANDALOUS

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

إضافة تسلية تجارية أو شعار 

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 PHARMACIE SAMAE

ANDALOUS «شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: فلقنيطر0 
 وفر فكحيالت بنلنصور   10222 

فلقنيطر0  فملغرب.
«إضافة تسلية تجارية أو شعار»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

079ج6.
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
تقرر   (2(1 17  جنرب  في  فملؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
PHARMACIE MAHA 1

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
فالبتدفئية بالقنيطر0  بتاريخ 18  نا ر 

))2) تحت رقم 1)922.

721I
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sofoget

FLOWER CAMP DU GHARB
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

توسيع نشاط فلشركة 

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 FLOWER CAMP DU GHARB
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالجتلاعي  فلقنيطر0 
شارع فمام علي و زنقة فبن جلدون 
رقم )   10222 فلقنيطر0  فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.08791
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 16  جنرب  في  فملؤرخ 
نشاط  إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي :
فشغال عامة و فعلال فلبناء.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
فالبتدفئية بالقنيطر0  بتاريخ 19  نا ر 

))2) تحت رقم 92205.
72(I

CONCILIUM EXPERTISE

CREATIVE SYSTEME
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى فبن نصيب، فلطابق 
فلخامس، شقة رقم  ،18 غوتيي 
فلدفر فلبيضاء ، 2262)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
CREATIVE SYSTEME شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ل87ج 
فقامة فملستقبل ج ه 00 ش ) 
سيدي معروف - 2222) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج6ج68).

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في 12 نونرب 1)2) تم  تحويل  

من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 

00 ش  «ل87ج فقامة فملستقبل ج ه 

فلدفر   (2222  - معروف  سيدي   (
فرفشون  «زنقة  إلى  فملغرب»  فلبيضاء 

فقامة فهفا  ب ط 0 ش 16 - 2222) 

فلدفر فلبيضاء  فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (2 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 56ج).

Iج72

F.C.G.E

 CH
COSMETIC&CONSULTING
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH MAROC

 CH COSMETIC&CONSULTING

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر 

فلبومبي رقم 69)1 سيبع مرفكش - 

02252 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج190)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 27  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 CH  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.COSMETIC&CONSULTING

و  بيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فلتجليل،  فلرفحة؛  منتوجات  شرفء 

مكلالت غذفئية وغيبها..
:  وفر  فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 - سيبع مرفكش   1(69 فلبومبي رقم 

02252 مرفكش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 52.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد0 شرفي فمينة :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  فمينة  شرفي  فلسيد0 
 وفر فلبومبي رقم 69)1 سيبع مرفكش 

02252 مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد ف لى فمباركة عنوفنه)ف)  وفر 
مرفكش  سيبع   1(69 رقم  فلبومبي 

02252 مرفكش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم )ج19ج1.
720I

SPRLogistics

 SOCIETE
 PHARMACEUTIQUE
  DE REPARTITION ET

LOGISTIQUE
شركة فملساهلة
فستدرفك جطٍإ

فستدرفك جطٍإ وقع بالجريد0 
فلرسلية

SPRLogistics
89، شارع محلد فلرف�سي، فملنطقة 
فلصناعية حي موالي رشيد فلدفر 
فلبيضاء، 2222)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
 SOCIETE PHARMACEUTIQUE

  DE REPARTITION ET
LOGISTIQUE شركة فملساهلة

 وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 89 شارع 
محلد فلرف�سي  فملنطقة فلصناعية 

حي موالي رشيد فلدفرفلبيضاء 
فلدفرفلبيضاء 2222) فلدفرفلبيصاء 

فملغرب.
بالجريد0  وقع  جطٍإ  إستدرفك   
 (9 بتاريخ   5696 عد   فلرسلية 

 جنرب 1)2).
LogisticsSPR : بدال من

SPRLogistics : قرأ 
فلباقي بدون تغييب.

725I

MY FID SARL

KINYANOR
إعالن متعد  فلقرفرفت

MY FID SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE
 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC
KINYANOR «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: شارع بن 
كثيب إقامة بتهوفن 1 فلطابق فألول 
رقم 51 - 92222 طنجة فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

1ج1226.
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 25  نا ر ))2)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
 1.222 تفويت فلسيد سعيد فملو ي 
 1.222 أصل  من  فجتلاعية  حصة 

حصة لفائد0 فلسيد بالل بوهو 
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
من  سعيد  فملو ي  فلسيد  فستقالة 
مهامه كلسيب للشركة وتعيين فلسيد 
بوهو بالل، فملغربي فلجنسية، فلحامل 
رقم  فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
)جNM8(56، كلسيب وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 
فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

فلذي  نص على   :7 و   6 بند رقم 
فلسيد  لفائد0  حصة   1.222 ما لي: 

بالل بوهو 



عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2))الجريدة الرسمية   1972

على  فلذي  نص   :15 رقم  بند 
فملغربي  بالل،  بوهو  فلسيد  ما لي:  
فلحامل لبطاقة فلتعريف  فلجنسية، 
مسيب   ،NM8(56ج( رقم  فلوطنية 

وحيد للشركة
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 52251).

726I

fiduconsejo

NAFAAAN
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،
tetouan maroc

NAFAAAN شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  فلكرفج 
فلكائن بشارع بن حذ فة رقم )5 
تطوفن. - 222ج9 تطوفن فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج269ج
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   15
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.NAFAAAN
تغليف و   : غرض فلشركة بإ جاز 

تحليص و توزيع فلبهارفت و فلقهو0.
فلكرفج    : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
 5( رقم  حذ فة  بن  بشارع  فلكائن 

تطوفن. - 222ج9 تطوفن فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد فلعامري قربة :  5)1 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

 1(5   : فلوهابي  نور0  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

حصة   1(5   : قربة  فنور  فلسيد 

بقيلة 122  رهم للحصة .

حصة   1(5   : قربة  ف ة  فلسيد0 

بقيلة 122  رهم للحصة .

 1(5   : فلسيد0 نور فلهدى قربة 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 1(5   : قربة  فر وس  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

حصة   1(5   : قربة  ف م  فلسيد 

بقيلة 122  رهم للحصة .

 1(5   : فلسيد محلد فنس قربة 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  قربة  فلعامري  فلسيد 

222ج9  حي فرقا ن وف ي لو تطوفن 

تطوفن فملغرب.

عنوفنه)ف)  فلوهابي  نور0  فلسيد0 

222ج9  حي فرقا ن وف ي لو تطوفن 

تطوفن فملغرب.

حي  عنوفنه)ف)  قربة  فنور  فلسيد 

222ج9  تطوفن  لو  وف ي  فرقا ن 

تطوفن فملغرب.

حي  عنوفنه)ف)  قربة  ف ة  فلسيد0 

222ج9  تطوفن  لو  وف ي  فرقا ن 

تطوفن فملغرب.

فلسيد0 نور فلهدى قربة عنوفنه)ف) 

222ج9  حي فرقا ن وف ي لو تطوفن 

تطوفن فملغرب.

عنوفنه)ف)  قربة  فر وس  فلسيد0 

222ج9  حي فرقا ن وف ي لو تطوفن 

تطوفن فملغرب.

حي  عنوفنه)ف)  قربة  ف م  فلسيد 

222ج9  تطوفن  لو  وف ي  فرقا ن 

تطوفن فملغرب.

فلسيد محلد فنس قربة عنوفنه)ف) 

222ج9  حي فرقا ن وف ي لو تطوفن 

تطوفن فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  قربة  فلعامري  فلسيد 

222ج9  حي فرقا ن وف ي لو تطوفن 

تطوفن فملغرب

عنوفنه)ف)  فلوهابي  نور0  فلسيد0 

222ج9  حي فرقا ن وف ي لو تطوفن 

تطوفن فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

15  جنرب  فالبتدفئية بتطوفن  بتاريخ 

1)2) تحت رقم 7057.

727I

SAGEST

LIBERTY INVEST
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين ملثل قانوني للشركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

LIBERTY INVEST «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: فوال  

فلطيب فلسفلي فوال  فلطيب فاس 

سايس  - 2222ج فاس فملغرب.

«تعيين ملثل قانوني  للشركة»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.585(7

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

وتبعا   (2(1 أبريل   21 في  فملؤرخ 

تعيين  تقرر  جد   لتعيين مسيب) ن) 

فمللثل) ن) فلقانوني) ن): 

- فلعابدي  ونس

- سيدنا رشيد

شركة ذفت   LIBERTY INVEST  -

مقرها  فلكائن  فملحدو 0  فملسؤولية 

فلسفلي  فلطيب  فوال   فإلجتلاعي ب: 

2222ج  فلطيب فاس سايس   فوال  

فاس فملغرب
عند  فلتجاري  فلسجل  رقم 

فالقتضاء: 7)585

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بفاس  بتاريخ 25 ماي 1)2) 

تحت رقم 189).

728I

PwC Maroc

E.Z Maroc
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

PwC Maroc

 Lot 57, Tour CFC, étage 19,

 Quartier Casa Anfa, Hay

 Hassani, Casablanca, Maroc ،

20250، Casablanca Maroc

E.Z Maroc شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مركز 

 (Contempo( فألعلال  كونتومبو

، زفوية 71 شارع محلد فلخامس 

وشارع أزيالل ، فلطابق فلثالث ، 

2112) ، فلدفر فلبيضاء )فملغرب) - 

2112) فلدفر فلبيضاء  فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

1ج755) .

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في 1ج  وليوز 2)2) تقرر حل 

ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 

مبلغ    E.Z Maroc فلوحيد  فلشريك 

وعنوفن  2.222ج5  رهم  رأسلالها 

فألعلال   مركز  فإلجتلاعي  مقرها 

 71 زفوية   ،  (Contempo( كونتومبو 

شارع محلد فلخامس وشارع أزيالل 

فلدفر   ،  (2112  ، فلثالث  فلطابق   ،

فلدفر   (2112  - )فملغرب)  فلبيضاء 

بلوجب   : فملغرب نتيجة ل  فلبيضاء  

أحكام قرفرفت فلشريك فلوحيد بتاريخ 

تقرر حل فلشركة   ،  (2(2 1ج  وليو 

 ،  (2(2 1ج  وليو  مبكًرف فعتباًرف من 

وكذلك تصفيتها..

مركز  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

 ،  (Contempo( كونتومبو  فألعلال  

زفوية 71 شارع محلد فلخامس وشارع 

 (2112  ، فلثالث  فلطابق   ، أزيالل 

 (2112  - )فملغرب)  فلبيضاء  فلدفر   ،

فلدفر فلبيضاء  فملغرب. 



1973 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

و عين:
و   Francis  GROS فلسيد)0) 
عنوفنه)ف) كورسو ماجنتا 50   ج)21) 

ميالن إ طاليا كلصفي )0) للشركة.
 وعند فإلقتضاء فلحدو  فملفروضة 
محل  لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
فملخابر0 و محل تبليغ فلعقو  و فلوثائق 
تم تحد د مقر   : فملتعلقة بالتصفية 
مركز  فلتالي:  فلعنوفن  على  فلتصفية 
 ،  (Contempo( كونتومبو  فألعلال  
زفوية 71 شارع محلد فلخامس وشارع 
 ،  (2112  ، فلطابق فلثالث   ، أزيالل 
فلدفر فلبيضاء )فملغرب).  جب إرسال 
فألعلال  وكذلك  فملرفسالت  جليع 
بالتصفية  فملتعلقة  وفملستندفت 

وإجطارها على هذف فلعنوفن.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 99ج05.

729I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

STE OCM FORAGE SARL  
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV EL WAHDA N°39 ,1 ER
 ETAGE ,ES SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC
  STE OCM FORAGE SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مد نة 

فلوفاق بلوك س رقم 019 فلعيون - 
72222 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
9669ج

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 1)  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE    : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.OCM FORAGE SARL
أعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
أعلال  وفلحفر.  فمبار  وحفر  فلري 
فلبستنة وصيانة فملساحات فلخضرفء. 
فلتشجيب.  أعلال  كهربائي.  علل 
وفلوحدفت  فملباني  تنظيف  أعلال 
متنوعة.  بنو   فلعلل  فلصناعية. 
وأعلال  فملباني  أنوفع  كافة  إنشاء 
وشرفء  فملتاجر0  فملدنية.  فلهندسة 
وبيع فألرف�سي بكافة أنوفعها. فألعلال 
وأعلال  فلصحي  وفلصرف  فلتبفبية 
فلشرب. مياه  تزويد  فلطرق.أعلال 
وإنشائها  فلطرق  صيانة  أعلال 
وفلدهان.فألعلال  فلنجار0  وأعلال 
فملعدنية.شبكة  وفلنجار0  فإلنشائية 
فلحاسب فملي وفلتليفون وفلتبكيبات 
وفملشور0  فلكهربائية.فلدرفسات 
وفالستشارفت  فلفنية  وفملساعد0 
لجليع فألعلال فلصناعية. شرفء وبيع 
وفستيبف  وتصد ر جليع فملنتجات أو 
فملوف  فلدفجلة في فألنشطة فملذكور0 
معدفت  وتأجيب  وبيع  شرفء  أعاله. 
تقد م  أنشطة  فملدنية.  فلهندسة 
فلطعام و / أو فإلقامة للركاب في هيكل 
فملزرعة. تدعله  سياحي  فستقبال 
وفالستبجاء  فلرياضية  فألنشطة 
بجليع  فلتجار0  وفلقهو0.  وفلطعام 
وفلتصد ر.  وفالستيبف   أشكالها 
فلسيارفت  وفإلقامة.تأجيب  فلتلوين 
جليع أنشطة فلنقل.فلنقل للتأجيب أو 

فملكافأ0.
مد نة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 - فلعيون   019 فلوفاق بلوك س رقم 

72222 فلعيون فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : فلسيد حلز0 بريني  

بقيلة 122  رهم للحصة .
522 حصة    : فلسيد  كلال بريني 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  بريني   حلز0  فلسيد 
فوال  فملهدي فلثوفلث فلسكامنة فبن 

فحلد 6222) سطات فملغرب.
فلسيد  كلال بريني عنوفنه)ف)  وفر 
فوال  فملهدي فلثوفلث فلسكامنة فبن 

فحلد 6222) سطات فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد حلز0 بريني عنوفنه)ف) فوال  
فملهدي فلثوفلث فلسكامنة فبن فحلد 

6222) سطات فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعيون  بتاريخ 8)  جنرب 

1)2) تحت رقم 992ج.
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FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

 STE CHRIKAT AZZIANE
SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV EL WAHDA N°39 ,1 ER
 ETAGE ,ES SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC
 STE CHRIKAT AZZIANE SARL
AU  شركة ذفت مسؤلية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلحي 
فلحساني زنقة  ماسة رقم 17 

فلسلار0 - 222)7 فلسلار0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(075
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 أكتوبر   15
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. CHRIKAT AZZIANE SARL AU
أعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فلتبكيبات  وإنشاءفت.أعلال  متنوعة 
فلكهربائية وفلسباكة وأعلال فلتبكيب 
فلتجار0 في جليع  فألجرى.جضروفت. 
وفلقهو0. فلتلوين  فألصناف.  أنوفع 
فلحيوفنية. فلتجزئة.فملغذ ات  تجار0 
تذفكر  فملدنية.بيع  فلهندسة  أعلال 
فلسفر. صيدلية.أعلال فلتليفون. بيع 
وفلدهان  فلطرق  فلبناء.أعلال  موف  
على فلبار  وفلساجن. فلتجار0 فلعامة. 

مفاوضات. جدمات.بناء
فلصرف فلصحي.

فلحي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلحساني زنقة  ماسة رقم 17 فلسلار0 

- 222)7 فلسلار0 فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد قاسم فلحيب�سي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد قاسم فلحيب�سي عنوفنه)ف) 
00 شارع فلحسن فلثاني فلحي فلتجاري 
فوطاط فلحاج 22ججج بوملان فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد قاسم فلحيب�سي عنوفنه)ف) 
00 شارع فلحسن فلثاني فلحي فلتجاري 
فوطاط فلحاج 22ججج بوملان فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
28 نونرب  فالبتدفئية بالسلار0  بتاريخ 

1)2) تحت رقم جج).
711I

bemultico  بيلولتيكو

J.S.DIV
شركة فلتضامن

حل شركة

bemultico  بيلولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 فلزيتون 

فملعركة -مكناس ، 52262، مكناس 
مكناس
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J.S.DIV شركة فلتضامن)في طور 
فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 169 
فلشارع 11 فلنصر 21 مكناس - 

52222  مكناس فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج6)02.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 27  جنرب  في  فملؤرخ 
مبلغ    J.S.DIV حل شركة فلتضامن 
وعنوفن  12.222  رهم  رأسلالها 
مقرها فإلجتلاعي رقم 169 فلشارع 11 
فلنصر 21 مكناس - 52222  مكناس 
فملغرب نتيجة ل : عدم تحقيق هدف 

فلشركة.
و حد  مقر فلتصفية ب رقم 169 
 - مكناس   21 فلنصر   11 فلشارع 

52222 مكناس فملغرب. 
و عين:

فلسيد)0) صابر  ورورو و عنوفنه)ف) 
فلتوفركة  جعفر  6   ور  زنقة  )ج 
فملغرب  مكناس   52222 مكناس 

كلصفي )0) للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 
 21 فلنصر   11 فلشارع   169 رقم   :

مكناس
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 10.
71(I

FLASH ECONOMIE

BATILECE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

 BATILECE
تحويل فملقر فالجتلاعي

من: حي فيغيب،  منات، فزيالل
فلى: 167، شارع عبد فملومن، إقامة 
فليلامة A، فلطابق 1، فلرقم )، – 

فلدفر فلبيضاء

فالستثنائي،  فلقرفر  بلوجب   – أ 
مؤرخ  وم: 1)2)/)21/1.

من  قرر فلسيد حسن مساعف، 
تغجيجت   1978 12  جنرب  موفليد: 
فلحامل للجنسية فملغربية،  كلليم،   -
توريرت،  –  وفر  بكلليم  فلقاطن 
فلحامل لبطاقة فلتعريف  تغجيجت، 

JA75(81. :فلوطنية رقم
لشركة:  فلوحيد  فملساهم 
شريك  ذفت  ش.م.م   –  BATILECE
122.222  رهم،  رأسلالها:  وحيد، 
مقرها فالجتلاعي: حي فيغيب،  منات، 
فلتجاري  بالسجل  وفملسجلة  فزيالل، 

ملد نة فزيالل، تحت رقم: 1ج).
وقد قرر ما  لي: 

1 - تحويل فملقر فالجتلاعي لشركة: 
شريك  ذفت  ش.م.م   –  BATILECE

وحيد.
من: حي فيغيب،  منات، فزيالل.

فملومن،  عبد  شارع   ،167 فلى: 
فلرقم   ،1 فلطابق   ،A إقامة فليلامة 

)، – فلدفر فلبيضاء.
فألسا�سي  فلقانون  تحيين   –  (
فلوحيد  فملساهم  طرف  من  وتوقيع 

للشركة. 
تم  )بالنسبة ملد نة فزيالل)   – ب 
فإل دفع فلقانوني لدى كتابة فلضبط 
فزيالل،  ملد نة  فالبتدفئية  باملحكلة 

 وم: 25  نا ر ))2)، تحت رقم: ج2.
فلدفر  ملد نة  )بالنسبة   – ج 
لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم  فلبيضاء) 
فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  كتابة 
بالدفر فلبيضاء،  وم: 25  نا ر ))2)، 
وسجلت   ،827890 رقم:  تحت 
نفس  في  فلتجاري  بالسجل  فلشركة 

فليوم، تحت فلرقم: ج818)5.
Iج71

FLASH ECONOMIE

BATILECE
إعالن متعد  فلقرفرفت

 BATILECE
تفويت حصص فجتلاعية

فستقالة وتعيين فملسيب فلوحيد
فالستثنائي،  فلقرفر  بلوجب   – أ 

مؤرخ  وم: 1)2)/)21/1.

فلدمناتي،  جلال  فلسيد  قرر 
 BATILECE :فملساهم فلوحيد لشركة
وحيد،  شريك  ذفت  ش.م.م   –
مقرها  122.222  رهم،  رأسلالها: 
فالجتلاعي: حي فيغيب،  منات، فزيالل، 
ملد نة  فلتجاري  بالسجل  وفملسجلة 
بحضور:  1ج)،   : رقم  تحت  فزيالل، 
فلسيد حسن مساعف، من موفليد : 
12  جنرب 1978 تغجيجت – كلليم، 
فلقاطن  فملغربية،  للجنسية  فلحامل 
تغجيجت،  توريرت،  –  وفر  بكلليم 
فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

JA75(81.: رقم
وقد قرر ما  لي : 

1 - تفويت 1222 حصة فجتلاعية 
في  فملللوكة للسيد جلال فلدمناتي، 
رأس مال لشركة: BATILECE، لصالح 
فلشريك  مساعف،  حسن  فلسيد 

فلجد د بالشركة. 
جلال  فلسيد  فستقالة   -  (
من منصبه كلسيب وحيد  فلدمناتي، 

للشركة. 
ج - تعيين فلسيد حسن مساعف، 

كلسيب وحيد للشركة. 
لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم   – ب 
فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط  كتابة 
 ،(2(( 25  نا ر  ملد نة فزيالل،  وم: 

تحت رقم: )2.
710I

FLASH ECONOMIE

L.V.A 
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

» L.V.A S.A.R.L AU » شركة
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد برأسلال 122.222 

 رهم
فملقر فإلجتلاعي : : حي فلور 0 رقم 

50) تيفلت
رقم فلسجل فلتجاري : 81ج8) 

بالخليسات
عام  جلع  محضر  بلقت�سى 
تم   16.1(.(2(1 بتاريخ  فستثنائي  
وتعيين    «  L.V.A  » تصفية فلشركة 

مصفية  أمينة  قروفش  فلسيد0 

للشركة.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط 

بالخليسات، تحت رقم 78ج1 بتاريخ 

(2(1.1(.((

715I

FLASH ECONOMIE

 HAPPINESS AGENCE

IMMOBILIERE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

 HAPPINESS AGENCE»

« IMMOBILIERE SARL AU

فلرأسلال : 122222.22  رهم 

مقرها فالجتلاعي : ب رقم 7)) شارع 

فم فلربيع فلولفة فلدفر فلبيضاء

فلعام  فلجلع  عقد  بلقت�سى 

   21/1(/(2(1 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))2)/27/21  فلبيضاء  بالدفر 

تحت 
رقم 827662

716I

FLASH ECONOMIE

 GERANCE- LIBRE DE

FONDS DE COMMERCE
عقد تسييب حر ألصل تجاري )فألشخاص 

فلطبيعيون)

تسييب حر ألصل تجاري

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

فلدفر فلبيضاء بتاريخ 8)  جنرب 1)2) 

و مسجل بنفس فملد نة أعطى فلسيد  

محلد مطالب  ذو فلجنسية فملغربية 

فملز ف  بتاريخ 5ج21.21.19 ب فنزي و 

فلقاطن في
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فلدفر   B17055ج فلتسييب فلحر ل  
 20 زنقة سيفين طابق   16 فلبيضاء 
فلحامل   فلبيضاء   فلدفر   27 شقة 

للبطاقة فلوطنية رقم
فلسيد محلد فلسباعي فال ري�سي 
بتاريخ  فملز ف   فملغربية  فلجنسية  ذو 
بسعيدفت- شيشاو0 و   1(.11.1986
فلوالء  فلبيضاء-حي  فلدفر  في  فلقاطن 
 1 منطقة   5 شطر  ج  رقم   0 علار0 

سيدي مومن
رقم فلوطنية  للبطاقة  فلحامل  

BH00558ج
لألصل فلتجاري فلكائن في فلدفر   
فلبيضاء 90ج شارع محلد 6 قيسارية 
فملسجلة  و   30-32 محل  عطارين 
بالسجل فلتجاري تحت رقم 88ج125

IF:4470048 -TP:33403972-
من  فبتدفءف  سنوفت   5 ملد0 

 21.21.(2((
سيتم فإل دفع فلقانوني باملحكلة 
رقم  تحت  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

فلسجل فلتجاري   88ج125
بعد فلنشر فلقانوني

717I

FLASH ECONOMIE

RAKIM IMPORT EXPORT
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

RAKIM IMPORT EXPORT شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلنهضة 

21 رقم 778ج  - 222ج7 فلدفجلة 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
(2005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 10  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.RAKIM IMPORT EXPORT
فعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبناء.
حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
222ج7   - 778ج   رقم   21 فلنهضة 

فلدفجلة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
122 حصة    : فلسيد حسن جال  

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  جال   حسن  فلسيد 
222ج7  778ج   رقم   21 حي فلنهضة 

فلدفجلة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  جال   حسن  فلسيد 
222ج7  778ج   رقم   21 حي فلنهضة 

فلدفجلة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ  فالبتدفئية بوف ي فلدهب  

 نا ر ))2) تحت رقم 51.

718I

NOTAIRE

CORUMAL كوريمال
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

NOTAIRE
 CASABLANCA AIN CHOCK BD

 EL QODS 511 BUREAU N°5
 CASABLANCA AIN CHOCK BD
 EL QODS 511 BUREAU N°5،

20470، casablanca maroc

كوريلال CORUMAL  شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلبيضاء 
ج1 شارع جالد فبن فلوليد عين 

فلسبع  فلبيضاء ج1 شارع جالد فبن 
فلوليد عين فلسبع  ج5)2) فلبيضاء  

فملغرب 
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج826)5
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 شتنرب   (9
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. CORUMAL كوريلال
شرفء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
كل  بيع  ومستقبال  تسييب  فستغالل 

فالمالك فلعقارية و فملنقولة .
فلبيضاء   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
ج1 شارع جالد فبن فلوليد عين فلسبع  
شارع جالد فبن فلوليد  ج1  فلبيضاء 
عين فلسبع  ج5)2) فلبيضاء  فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

22ج.0.522  رهم، مقسم كالتالي:
 06.820   : فرجا   لحسن  فلسيد 
22).02ج.)  رهم  بقيلة  حصة 

للحصة .
 (1.621   : فلسيد0 حنان فغنية  
1.282.252  رهم  بقيلة  حصة 

للحصة .
  : فلرشيدي   فلهدى  نور  فلسيد0 
 1.282.252 بقيلة  حصة   (1.621

 رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  فرجا   لحسن  فلسيد 
فلبيضاء  18 شارع فلبنفسج طابق 1 
شقة 1 فنفا 2172) فلبيضاء  فملغرب .

عنوفنه)ف)  فغنية   حنان  فلسيد0 
)ج   فلبيضاء شارع فلحزفم فلكبيب رقم 

ج5)2) فلبيضاء  فملغرب .
فلرشيدي   فلهدى  نور  فلسيد0 
عنوفنه)ف) لبيضاء  18 شارع فلبنفسج 
طابق 1 شقة 1 فنفا 2172) فلبيضاء  

فملغرب .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فرجا   لحسن  فلسيد 
 1 18 شارع فلبنفسج طابق  لبيضاء  
شقة 1 فنفا 2172) فلبيضاء  فملغرب 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 27 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 5)8276.
719I

موثق

كولد كاي انفست
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

موثق
إقامة زكريا ج5 شارع فبن 

تاشفين زفوية فلعريف فألول بن 
 اسين فلطابق فألول، ، 22ج2)، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
كولد كاي فنفست  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

ف ريس فلحارثي رقم 1095 موالي 
رشيد  - 2662) فلدفر فلبيضاء  

فملغرب .
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(11687

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم   (2(( 27  نا ر  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  «222.222.ج  رهم» 
«0.222.222  رهم» إلى «7.222.222 
تقد م حصص    : عن طريق   رهم» 

نقد ة أو عينية.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم )82871.
7(2I
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موثق

كولد كاي انفست
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة

موثق

إقامة زكريا ج5 شارع فبن 

تاشفين زفوية فلعريف فألول بن 

 اسين فلطابق فألول، ، 22ج2)، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

كولد كاي فنفست  «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: شارع 

ف ريس فلحارثي 1095 موالي رشيد  

- - فلدفر فلبيضاء  فملغرب.

«مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.(11687

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 27  نا ر ))2)

فألسا�سي  فلنظام  مالءمة  تقرر 

رفع  للشركة مع مقتضيات فلقانون: 

رأسلال فلشركة 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم )82871.

7(1I

موثق

اطريجة انفيست
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

موثق

إقامة زكريا ج5 شارع فبن 

تاشفين زفوية فلعريف فألول بن 

 اسين فلطابق فألول، ، 22ج2)، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

فطريجة فنفيست  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ج) زنفة 

فبو فلعباس فلطابق فالول فلشقة 

0 بوركون  - ج225) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب .

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج109)0.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم   (2(1 7)  جنرب  في  فملؤرخ 

قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«122.222  رهم» أي من «922.222 

عن  «1.222.222  رهم»  إلى   رهم» 

أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828718.

7((I

موثق

اطريجة انفيست
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة

موثق

إقامة زكريا ج5 شارع فبن 

تاشفين زفوية فلعريف فألول بن 

 اسين فلطابق فألول، ، 22ج2)، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب

فطريجة فنفيست  «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: ج) زنفة 

فبو فلعباس فلطابق فالول فلشقة 

0 بوركون فملغرب ج225) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

«مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

ج109)0.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 7)  جنرب 1)2)

فألسا�سي  فلنظام  مالءمة  تقرر 

رفع  للشركة مع مقتضيات فلقانون: 

رأسلال فلشركة 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828718.

Iج)7

موثق

H.F.S BUSINESS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

موثق
إقامة زكريا ج5 شارع فبن 

تاشفين زفوية فلعريف فألول بن 
 اسين فلطابق فألول، ، 22ج2)، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
H.F.S BUSINESS  شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة سلية 
فقامة شهرزف  ج فلطابق 5 )) بالمي 

- 02ج2) فلدفر فلبيضاء فملغرب .
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.0516(1

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم   (2(1 17  جنرب  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  «9.022.222  رهم» 
 9.522.222» إلى  «122.222  رهم» 
تقد م حصص    : عن طريق   رهم» 

نقد ة أو عينية.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828759.
7(0I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

شركة العقارية إيمنور
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زفوية شارع محلد فلخامس و شارع 
فبن كثيب إقامة  وس مارس رقم 00 ، 

92222، طنجة فملغرب
شركة فلعقارية إ لنور شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي طريق 
تطوفن فملنطقة فلصناعية فمللر ) 
رقم 56 - 92222 طنجة فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.1180(7

فلسيد محلد زهدي شلاع فوت 
22) حصة فجتلاعية من أصل 722 
علار  محلد  فلسيد  لفائد0  حصة 

شلاع بتاريخ ج2 نونرب 1)2).
فوتت  فلططري  نور0  فلسيد0 
152 حصة فجتلاعية من أصل 152 
علار  محلد  فلسيد  لفائد0  حصة 

شلاع بتاريخ ج2 نونرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
20  نا ر  بتاريخ  بطنجة  فلتجارية 

))2) تحت رقم 09590).
7(5I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

AARIF FORAGES SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV EL WAHDA N°39 ,1 ER
 ETAGE ,ES SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC
AARIF FORAGES SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مد نة 5) 
مارس بلوك ي رقم ج50 فلعيون  - 

72222 فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9867ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج1  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 AARIF : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.FORAGES SARL
فلهدم    : بإ جاز  فلشركة  غرض 
وتجهيز فملوقع.أعلال فلري وحفر فمبار 
وصيانة  فلبستنة  أعلال  وفلحفر. 
كهربائي. فلخضرفء.علل  فملساحات 
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تنظيف  أعلال   . فلتشجيب  أعلال 

فلعلل  فملباني وفلوحدفت فلصناعية. 

أنوفع  كافة  متنوعة.إنشاء  بنو  

فملدنية.  فلهندسة  وأعلال  فملباني 

بكافة  فألرف�سي  وبيع  وشرفء  تجار0 

وفلصرف  فلتبفبية  فألعلال  أنوفعها. 

فلطرق.أعلال  وأعلال  فلصحي 

صيانة  فلشرب.أعلال  مياه  تزويد 

فلنجار0  وأعلال  وإنشائها  فلطرق 

وفلدهان.فألعلال فإلنشائية وفلنجار0 

فملي  فلحاسب  شبكة  فملعدنية. 

فلكهربائية. وفلتبكيبات  وفلتليفون 

وفملساعد0  وفملشور0  فلدرفسات 

فلفنية وفالستشارفت لجليع فألعلال 

وفالستيبف   وفلشرفء  فلصناعية.فلبيع 

وفلتصد ر.

عنوفن فملقر فالجتلاعي : مد نة 5) 

 - فلعيون   ج50  مارس بلوك ي رقم 

72222 فلعيون فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

12.222.222  رهم، مقسم كالتالي:

 752   : طلحان   مو�سى  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 (52   : طلحان  بلقاسم  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فلسيد مو�سى طلحان  

فلقنيطر0   1805 فلرقم   1 فلوفاء 

2)102 فلقنيطر0 فملغرب.

فلسيد بلقاسم طلحان عنوفنه)ف) 

فوال  فحلد لكرفطلة فوال  فارس فبن 

فحلد 6222) سطات فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  فلسيد مو�سى طلحان  

فلقنيطر0   1805 فلرقم   1 فلوفاء 

2)102 فلقنيطر0 فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/128.

7(6I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

شركة العقارية إيمنور
إعالن متعد  فلقرفرفت

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زفوية  شارع محلد فلخامس و شارع 
فبن كثيب إقامة  وس مارس رقم 00 ، 

92222، طنجة فملغرب
شركة فلعقارية إ لنور «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: طريق 
تطوفن فملنطقة فلصناعية فمللر ) 
رقم 56  - 92222 طنجة  فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.1180(7
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 15 نونرب 1)2)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
وففق فلجلع فلعام على إ جال فلسيد 
محلد فبن بشيب و شركة أمانة هومس 

كشريكين جد د ن في فلشركة
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
رفع رأسلال فلشركة بلبلغ قدره 222 
122  رهم أي من 122222  رهم إلى 
 1222 إصدفر  عرب  22222)  رهم 
سيكتتب  فجتلاعية جد د0،  حصة 
كلا  لي:  فلجد د ن  فلشريكين  فيها 
أمانة  شركة  لفائد0  حصة   999
هومس و حصة وفحد0 لفائد0 فلسيد 

محلد فبن بشيب   
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
فلسيد محلد  فملسيب  فستقالة  قبول 
زوهدي شلاع و تعيين فلسيد محلد 
جانب  إلى  نظاميا  مسيبف  بشيب  فبن 

فلسيد محلد علار شلاع.
على  فلذي  نص   :0 رقم  قرفر 
ما لي: إعا 0 صياغة فلنظام فألسا�سي 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
على  فلذي  نص   :6 رقم  بند 
فلنقد ة:  فلحصص  مجلوع  ما لي: 

200.000,00  رهم 

بند رقم 7: فلذي  نص على ما لي: 
رأسلال فلشركة: 200.000,00  رهم 
فجتلاعية  حصة   (  222 مكون من 
مقسلة  للحصة  122  رهم  بقيلة 
بشيب:  فبن  محلد  فلسيد  كلا  لي: 
شركة أمانة هومس:  حصة وفحد0، 
من  لكل  حصة   522 حصة،   999
فلسيد محلد زهدي شلاع و فلسيد 

محلد علار شلاع
على  فلذي  نص   :15 رقم  بند 
و  بشيب  فبن  محلد  فلسيد  ما لي: 
شلاع  توليان  علار  محلد  فلسيد 
و توقيعهلا فملشتبك  تسييب فلشركة، 

الزم لنفاذ جليع فلتصرفات
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
20  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09590).
7(7I

FLASH ECONOMIE

LAGHNIYA CAR
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LAGHNIYA CAR شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

فلعبيشات رقم )/1087  - 222ج7 
فلدفجلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج200)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 10  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.LAGHNIYA CAR
تأجيب   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلسيارفت.
حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
222ج7   -   (/1087 فلعبيشات رقم 

فلدفجلة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
حصة   122   : مي  نجيب  فلسيد 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
حي  عنوفنه)ف)  مي  نجيب  فلسيد 
فلقسم 21 زنقة 25 رقم 21  222ج7 

فلدفجلة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
حي  عنوفنه)ف)  مي  نجيب  فلسيد 
فلقسم 21 زنقة 25 رقم 21  222ج7 

فلدفجلة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ  فالبتدفئية بوف ي فلدهب  

 نا ر ))2) تحت رقم ))2)/)5.

7(8I

fidia audit

 A.W.BEDRAOUI
ASSURANCES  ا ف بدراوي 

اسيرونس
إعالن متعد  فلقرفرفت

fidia audit
 rue mustapha el maani (21

 2eme etage appt.12 casablanca
، 20130، casablanca maroc

  A.W.BEDRAOUI ASSURANCES
ف ف بدرفوي فسيبونس «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 21)  زنقة 

مصطفى فملعاني فلطابق فالول  - 
2ج21) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
0275ج1.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 20  نا ر ))2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
على  فلذي  نص   :1 رقم  قرفر 
تفويت فلسيد عبد فلوهاب   * ما لي: 
فلوطنية  للبطاقة  فلحامل  فلبدرفوي 
حصة للسيد   512 ل   B869جج رقم 
للبطاقة  فلحامل  تبات   وسف 
تفويت   *   T167ج5ج رقم  فلوطنية 
فلسيد0 فنسة لحلو فلحامل للبطاقة 
فلوطنية رقم )جB186 ل 092 حصة 
للسيد  وسف تبات فلحامل للبطاقة 

T1فلوطنية رقم 67ج5ج
على  فلذي  نص   :( رقم  قرفر 
فلسيد عبد فلوهاب  فستقالة   ما لي: 
فلبدرفوي من منصبه كلسيب للشركة

قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
مسيب  تبات  فلسيد  وسف  تعيين 

جد د للشركة
قرفر رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
زنقة   (21 فلى  فلشركة  مقر  تغييب 
مصطفى فملعاني فلطابق فالول  مكتب 

8 فلدفر فلبيضاء
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
على  فلذي  نص   :6 رقم  بند 
تفويت فلسيد عبد فلوهاب   * ما لي: 
فلوطنية  للبطاقة  فلحامل  فلبدرفوي 
حصة للسيد   512 ل   B869جج رقم 
للبطاقة  فلحامل  تبات   وسف 
تفويت   *   T167ج5ج رقم  فلوطنية 
فلسيد0 فنسة لحلو فلحامل للبطاقة 
فلوطنية رقم )جB186 ل 092 حصة 
للسيد  وسف تبات فلحامل للبطاقة 

T1فلوطنية رقم 67ج5ج
على  فلذي  نص   :16 رقم  بند 
فلسيد عبد فلوهاب  فستقالة   ما لي: 
فلبدرفوي من منصبه كلسيب للشركة 
مسيب  تبات  فلسيد  وسف  وتعيين 

جد د للشركة
بند رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
زنقة   (21 فلى  فلشركة  مقر  تغييب 
مصطفى فملعاني فلطابق فالول  مكتب 

8 فلدفر فلبيضاء

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 8)8285.

7(9I

فمغار عبد فلغافور

 LA SOCIETE SAOUDIENNE

MAROCAINE MARS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

إغالق فرع تابع لشركة تجارية  وجد 

مقرها فالجتلاعي باملغرب

فمغار عبد فلغافور

شارع فلجيش فمللكي فقامة فلنور رقم 

1 فلطابق فالول تطوفن ، 222ج9، 

تطوفن فملغرب

 LA SOCIETE SAOUDIENNE

MAROCAINE MARS «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي:   ار تلو 0 

بلوك فج فقامة ج رقم ج تطوفن - 

222ج9 تطوفن فملغرب.

«إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

 وجد مقرها فالجتلاعي باملغرب»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

67ج96.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

تقرر   (2(1 9)  جنرب  في  فملؤرخ 

 LA SOCIETE إغالق فرع تابع لشركة

 SAOUDIENNE MAROCAINE

 LA SOCIETE تسليته   MARS

 SAOUDIENNE MAROCAINE

MARS وفلكائن عنوفنه في فملحاميد 9 

فلعلار0   16 فبرفج فلكتبية فملجلوعة 

12 فسكجور  7ج فملحل فلتجاري رقم 

مرفكش - 02162 مرفكش فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

2)  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بتطوفن  

))2) تحت رقم 77).

2Iج7

LA COMPTACTIVE SARL AU

 LABORATOIRE GÉNÉRAL
DES BÂTIMENTS

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
علار0 رقم )5 مكتب 8ـــB فلطابق 
فلثالت شارع موالي رشيد كليز 

مرفكش ، 02222، مرفكش فملغرب
 LABORATOIRE GÉNÉRAL DES
BÂTIMENTS  شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلشقة. 
رقم ) ، فلطابق فألول ، رقم 7ج8 
فملسار بلرفكش - 02122 مرفكش 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.112957

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
رفع  تم   (2(( 18  نا ر  في  فملؤرخ 
رأسلال فلشركة بلبلغ قدره «2.222) 
إلى   رهم» أي من «22.222)  رهم» 
«2.222))  رهم» عن طريق :  تقد م 

حصص نقد ة أو عينية.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم )191ج1.
1Iج7

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

 STE ENNAFFAA TRAVAUX
SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ
TRAVAUX

فلصندوق فلرب دي رقم 9ج1 ، 
222)7، فلسلار0 فملغرب

 STE ENNAFFAA TRAVAUX SARL
AU شركة ذفت مسؤلية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلنهضة 

زنقة فلريصاني رقم ج) - 222)7 
فلسلار0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج58)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (2(( )1  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ENNAFFAA TRAVAUX SARL AU

فلبناء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبضائع  ونقل  مختلفة  وأشغال 

وفالستيبف  وفلتصد ر.

حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 - ج)  رقم  فلريصاني  زنقة  فلنهضة 

222)7 فلسلار0 فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد فلكنتاوي فلنفاع 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد فلكنتاوي فلنفاع عنوفنه)ف) 

 7(222  16 رقم  فلريصلني  زنقة 

فلسلار0 فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلكنتاوي فلنفاع عنوفنه)ف) 

 7(222  16 رقم  فلريصلني  زنقة 

فلسلار0 فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

19  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالسلار0  

))2) تحت رقم 15/))2).

I)ج7
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فمغار عبد فلغافور

MECHMED CAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

فمغار عبد فلغافور
شارع فلجيش فمللكي فقامة فلنور رقم 
1 فلطابق فالول تطوفن ، 222ج9، 

تطوفن فملغرب
MECHMED CAR شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : 9) شارع 

جبل فوكيلدن - 222ج9 تطوفن 
فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.(6827
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 17  جنرب  في  فملؤرخ 
شركة ذفت   MECHMED CAR حل 
رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
فوكيلدن  شارع جبل   (9 فإلجتلاعي 
نتيجة  فملغرب  تطوفن  222ج9   -

اللخسار0.
و عين:

فقرفوش  محلد سعيد   فلسيد)0) 
بويزم و عنوفنه)ف) شارع محلد فلخرفز 
222ج9  تطوفن   (6 رقم  فلبهاء  زنقة 

تطوفن فملغرب كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
بتاريخ 17  جنرب 1)2) وفي 9) شارع 
تطوفن  222ج9   - فوكيلدن  جبل 

فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بتطوفن  

))2) تحت رقم 97ج2.
Iجج7

FICODEC SARL

HAUTRADIV
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FICODEC SARL
6 زنقة قطر فملد نة فلجد د0 ، 

2222ج، فاس فملغرب

HAUTRADIV شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تعاونية 

مهد ة طريق رفس فملاء - 2222ج 

فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

72029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 شتنرب   (8

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.HAUTRADIV

فالشغال   : غرض فلشركة بإ جاز 

فملختلفة وفلبناء.

تعاونية   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

مهد ة طريق رفس فملاء - 2222ج فاس 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلوفزفني  فلجبار  عبد  فلسيد 

 122 1.222 حصة بقيلة    : شاهدي 

 رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلوفزفني  فلجبار  عبد  فلسيد 
 15 زنقة   ( بلوك  شاهدي عنوفنه)ف) 
فاس  2222ج  فلخليس  ظهر   8 رقم 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلوفزفني  فلجبار  عبد  فلسيد 
 15 زنقة   ( بلوك  شاهدي عنوفنه)ف) 
فاس  2222ج  فلخليس  ظهر   8 رقم 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب   (6 بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

1)2) تحت رقم ج5ج5.
0Iج7

BELGAZI ALI

SEDIPHARM
إعالن متعد  فلقرفرفت

BELGAZI ALI
شارع فميب موالي عبد هللا رقم جج 
- طبق 1 - رقم فملكتب 16 طنجة، 

92222، طنجة فملغرب
SEDIPHARM «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: طريق  
فلرباط منطقة فلصناعية كزنا ة 
 TANGER 92222 - 182 قطعة

فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
ج2جج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 16  جنرب 2)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
على  فلذي  نص   :1 رقم  قرفر 
بتاريخ  بلقت�سى عقد فملؤثق   ما لي:  
بطنجة  مسّجل   16/1(/(2(2
بتاريخ 1)2)/1/)1 ، تربعت فلسيد0 
فلعارية  بامللكية  فملدور  سكينة  فو  
طوفل  فالنتفاع  بحق  فالحتفاظ  مع 
77ج)    حصص  بي  حياتها بجليع  
لفاء 0    لكل وفحد0    122    رهم  
مشتبكة  ملكية  وفي  فلتالية  بناته 
سعيد  بن  هدى  للسيد0   - بلعدل: 
٪34 - للسيد0 مونيا بن سعيد 33٪ - 

للسيد0 مروى بن سعيد 33٪   
على  فلذي  نص   :( رقم  قرفر 
ثانًيا.  فن شركاء فلشركة فسم  ما لي: 
شركة   «.SEDIPHARM S.A.R.L»
مال  برأس  محدو 0  مسؤولية  ذفت 
مكتبها فلرئي�سي   ،  5.222.222  رهم. 
في طنجة - فملنطقة فلصناعية غزينا ا 
- طريق فلرباط ، تم جلعها في فجتلاع 
 16.1(.(2(2 بتاريخ  عام غيب عا ي 
فملوففقة على فلتربع بامللكية   - قرر:  
حصص أعاله.  77ج)  فملجر 0 لعد  

بشكل  وجدم  كذلك  ذلك  فعتبار   -
صحيح على فلشركة ويعفي فألطرفف      

من أي إجطار الحق
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
تعد ل فلفصول6 و 7 - 6 من فلنظام 

فالءسل�سي
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج2  ونيو  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 262ج0).
5Iج7

AFTISSE CONSEIL

EVENT CONFECTION
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT
 15 . 3ème ETAGE ANGLE
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL
 EL FASSI MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
EVENT CONFECTION شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  فقامة 
عين حليد0 ج شقة 15 مكتب رقم 

)، فلطابق فلثالث تقاطع شارع 
عبد فلكريم فلخطابي وشارع عالل 
فلفا�سي مرفكش - 02222  مرفكش 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج0)128.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر   (2(1 شتنرب   29 في  فملؤرخ 
محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة  حل 
 EVENT فلوحيد  فلشريك  ذفت 
رأسلالها  مبلغ    CONFECTION
مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
فإلجتلاعي  فقامة عين حليد0 ج شقة 
فلثالث  فلطابق   ،( رقم  مكتب   15
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فلخطابي  فلكريم  عبد  شارع  تقاطع 
 - مرفكش  فلفا�سي  عالل  وشارع 
 : مرفكش فملغرب نتيجة ل    02222

غياب في نشاط.
فقامة  فلتصفية ب   و حد  مقر 
مكتب رقم   15 شقة  ج  عين حليد0 
فلطابق فلثالث تقاطع شارع عبد   ،(
فلكريم فلخطابي وشارع عالل فلفا�سي 

مرفكش - 02222 مرفكش فملغرب. 
و عين:

و  بحبوحي  صفاء   فلسيد)0) 
فلرفبع  فلطابق   ،(1 شقة  عنوفنه)ف) 
فلتوفيق جيليز  سفيب،تجزئة  فقامة  
02222  مرفكش فملغرب كلصفي )0) 

للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 
فقامة   فلرفبع  فلطابق   ،(1 شقة   :

سفيب،تجزئة فلتوفيق جيليز مرفكش
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
8) أكتوبر  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 8871)1.
6Iج7

FIL CONSEIL

MESBAH DISTRIBUTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIL CONSEIL
رقم 5 شارع فلجيش فمللكي فملد نة 
فلجد د0 ، 52222، مكناس فملغرب

MESBAH DISTRIBUTION شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ف ت وفحي 
ف ت ملوك مركز تيفلت مالك فلرمل 
ر1ج)12 16 تيفلت - جليس سيدي 

 حيى - 15022 تيفلت فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1ج11
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 5)  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.MESBAH DISTRIBUTION
نقل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبضائع لحساب فلغيب
بائع فلغاز.

عنوفن فملقر فالجتلاعي : ف ت وفحي 
ف ت ملوك مركز تيفلت مالك فلرمل 
ر1ج)12 16 تيفلت - جليس سيدي 

 حيى - 15022 تيفلت فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : فملصباحي  محلد  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 522   : فلحسين  باعمي  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد محلد فملصباحي عنوفنه)ف) 
رقم 05ج مرجان ج   52222 مكناس 

فملغرب.
فلسيد باعمي فلحسين عنوفنه)ف) 
فلخليسات    1521( فلرتاحة   حي 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد محلد فملصباحي عنوفنه)ف) 
رقم 05ج مرجان ج   52222 مكناس 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بتيفلت   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 10ج.
7Iج7

فيكاميد

 LABORATOIRE DE
 GEOTECHNIQUE ET
TRAVAUX PUBLICS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

فيكاميد
ج، شارع فلوحد0 فلطابق فألول رقم 1 

، 222ج9، تطوفن فملغرب

 LABORATOIRE DE
 GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX
PUBLICS شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 
فملجد زنقة فلقا سية رقم 7) - 

92222 طنجة فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
67ج)11.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 17  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
أشلشام لبنى   (0( تفويت فلسيد 
 122 حصة فجتلاعية من أصل  2ج 
)0) عبد فإلاله  فلسيد  حصة لفائد0  

فلزيتوني بتاريخ 17  جنرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
10  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 5)099).
8Iج7

CAGEC

DATTES AGRI SUD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

CAGEC
 RUE RAHAL BEN AMED  128

 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

DATTES AGRI SUD شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 5)0 شارع 
فبن تاشفين فلطبق )  - 22ج2) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
82805ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم   (2(1 ج)  جنرب  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  «6.222.222  رهم» 
 6.122.222» إلى  «122.222  رهم» 
مقاصة  إجرفء    : طريق  عن   رهم» 
مع   ون فلشركة فملحد 0 فملقدفر و 

فملستحقة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 0ج)828.
9Iج7

عزيز فنفوح

WIM CAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

عزيز فنفوح
59 زنقة فلزرقطوني فرفو ، 22))5، 

فرفو  فملغرب
WIM CAR شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
 KSAR وعنوفن مقرها فإلجتلاعي

  MOULAY MHAMED EL KHENG
52000 - فلرفشيد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
15569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 28  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 WIM  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.CAR
فلتصد ر   : غرض فلشركة بإ جاز 

و فالستبف  
أشغال مختلفة .

 KSAR  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
  MOULAY MHAMED EL KHENG

52000 - فلرفشيد ة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

012.222.ج  رهم، مقسم كالتالي:
  : مومني  عصام  وفئيل  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   17.252

للحصة .
  : مومني  نزيه  مروفن  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   17.252

للحصة .
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وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

مومني  عصام  وفئيل  فلسيد 

زنقة  فلذهب  وف ي  حي  عنوفنه)ف) 

فحفيب  252ج6   (0 محلد عبدو رقم 

فملغرب.

مومني  نزيه  مروفن  فلسيد 

فلثاني   فلحسن  شارع  عنوفنه)ف) 

622ج6 فلسعيد ة فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  قا 0  محلد  فلسيد 

فحفيب  252ج6   وفر ف حلانة فغبال  

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة  بتاريخ 2)  نا ر 

))2) تحت رقم 71.

702I

PME CONSULTING GROUP

 PME DOMICILIATION

CONSEIL ET GESTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP

ج1 إقامة فملوحد ن شارع مصر م ج 

فاس ، 2222ج، فاس فملغرب

 PME DOMICILIATION CONSEIL

ET GESTION شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 66 

فملكتب 12 مركب فلجوفهر شارع 

فلسالوي - 2222ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج7289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 PME  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

 DOMICILIATION CONSEIL ET

.GESTION

توطين   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وفستشارفت تسييب فملقاوالت وبصفة 

عامة كل فلعلليات فلتجارية فلعقارية 

وغيب فلعقارية وفملالية فملتعلقة بصفة 

بالهدف  مباشر0  غيب  أو  مباشر0 

فملذكور أعاله.

 66 رقم   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 

شارع  فلجوفهر  مركب   12 فملكتب 

فلسالوي - 2222ج فاس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : فلسيد عبد فلعزيز با يس 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : فلزلكامي  نور0  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

با يس  فلعزيز  عبد  فلسيد 

رياض  تجزئة    16 رقم  عنوفنه)ف) 

فلشقف  عين  طريق  فلياسلين 

2222ج فاس فملغرب.

فلزلكامي عنوفنه)ف)  نور0  فلسيد0 

فلياسلين  رياض  تجزئة    16 رقم 

فاس  2222ج  فلشقف  عين  طريق 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد أحلد فلربفن�سي عنوفنه)ف) 

11 ظهر فملهرفز  أ فلشقة   / جج  علار0 

2222ج فاس فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

18  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 2ج).

701I

موثق

ECCO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة

موثق
فقامة فلقصر علار0  , زفوية 

شارع يعقوب فملنصور و شارع 
غاندي فلدفلرفلبيظاء ، 72)2)، 

فلدفرفلبيظاء فملغرب
ECCO    «شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي:  زنقة 
فلبحر      فأل رياتيك فلدفرفلبيضاء 

22)2) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
«مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

967ج9).
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 2)  نا ر ))2)
تقرر مالءمة فلنظام فألسا�سي 

للشركة مع مقتضيات فلقانون: 
بلقت�سى عقد  رسمي تلقاه فألستاذ 

عز فلعرب فلكتاني٬ موثق بالدفر 
فلبيضاء٬ بتاريخ 18  نا ر ))2)  ، 

 Steven MARCIANO فوت فلسيد
 Samuel Philippe وفلسيد

MARCIANO جليع فألسهم فلتي 
تخصهلا في فلشركة  ECCO   لفائد0 
 BLUE MED FONCIERE»» شركة

SARL
تلقاه  رسمي  عقد   بلقت�سى 
موثق  فلكتاني٬  فلعرب  عز  فألستاذ 
18  نا ر  بتاريخ  فلبيضاء٬  بالدفر 
تلت فملصا قة على بيع      ،   (2((

فألسهم.
للشركة  فلقانوني  فلشكل  تغييب   -
من شركة ذفت مسؤولية محدو 0 إلى 
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

شريك وحيد.
فستقالة فلسيد سلويل فيليب   -
مرصيانو من مهامه كلسيب للشركة .

 , فمغار  رشيد  فلسيد  تعيين:    -
فلسيد   ، سو 0  فبن  توفيق  فلسيد 
شفيق حلو فلطهر0 و فلسيد محلد 
جد   كلسيب ن  فلصفريوي  رشيد 

للشركة ملد0 غيب محدو 0.

- قرفر بالتبجيص باستلرفر نشاط 
. فلشركة 

بتقد م  فلشركة  قرفر  فوض   -
تحلل فلرهن.

فألسا�سي  فلنظام  مرفجعة   -
للشركة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
 (2 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم ج6)829.

70(I

مكتب فلرياني لللحاسبة

 STE BREST-NEGOCE SARL
AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

مكتب فلرياني لللحاسبة
شارع محلد  فو  رقم2ج)  تطوفن ، 

202ج9، تطوفن فملغرب
 STE BREST-NEGOCE SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 
كوليخيو فنطيبنا و زنقة جج طريق 

فلركايع  فلطابق فألول طنجة - 
92222 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
509ج)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.BREST-NEGOCE SARL AU
 : بإ جاز  فلشركة  غرض 
 intermédiaire de commerce de

. .gros / import et export
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تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

طريق  جج  زنقة  فنطيبنا و  كوليخيو 

فلركايع  فلطابق فألول طنجة - 92222 

طنجة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد فملختار مطل�سي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد فملختار مطل�سي عنوفنه)ف) 

شارع غرناطة رقم )1 تطوفن 222ج9 

تطوفن فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فملختار مطل�سي عنوفنه)ف) 

شارع غرناطة رقم )1 تطوفن 222ج9 

تطوفن فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم )05.

Iج70

مكتب فلرياني لللحاسبة

 STE JAIDI-HOUSE-INVEST

SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

مكتب فلرياني لللحاسبة

شارع محلد  فو  رقم2ج)  تطوفن ، 

202ج9، تطوفن فملغرب

 STE JAIDI-HOUSE-INVEST SARL

AU شركة ذفت مسؤلية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 

كوليخيو فنطيبنا و زنقة جج طريق 

فلركايع  فلطابق فألول طنجة - 

92222 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

507ج)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.JAIDI-HOUSE-INVEST SARL AU

 : بإ جاز  فلشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIÈRE

تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

طريق  جج  زنقة  فنطيبنا و  كوليخيو 

فلركايع  فلطابق فألول طنجة - 92222 

طنجة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلجيدي  فملجيد  عبد  فلسيد 

122  رهم  بقيلة  حصة   1.222   :

للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلجيدي  فملجيد  عبد  فلسيد 

تريا  فقامة  فليلن  شارع  عنوفنه)ف) 

 92222 طنجة   0( شقة   8 فلطابق 

طنجة فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلجيدي  فملجيد  عبد  فلسيد 

تريا  فقامة  فليلن  شارع  عنوفنه)ف) 

 92222 طنجة   0( شقة   8 فلطابق 

طنجة فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 051.

700I

fidcc

AMANE PROPERTY
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC

AMANE PROPERTY شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 5 شارع 
  كسليد فلطابق فألول رقم ) 

بنجد ة - 2222)  فلدفر فلبيضاء 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5(9187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج1  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.AMANE PROPERTY
و  شرفء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
أو فملعامالت فلعقارية  بيع فلعقارفت، 

فألجرى.
شارع   5  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
 ( رقم  فألول  فلطابق    كسليد 
فلبيضاء  فلدفر    (2222  - بنجد ة 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد برشا  محلد زهيب :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

زهيب  محلد  برشا   فلسيد 
سطوكهولم  زنقة   12 عنوفنه)ف) 
فلدفر    (2222   5 فلشقة   ( فلطابق 

فلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
زهيب  محلد  برشا   فلسيد 
سطوكهولم  زنقة   12 عنوفنه)ف) 
فلدفر    (2222   5 فلشقة   ( فلطابق 

فلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (2 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 829150.

705I

fidcc

TWAYS CONSULTING
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC

TWAYS CONSULTING شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : 012 

شارع فلزرقطوني إقامة حلد ش 1 - 
2222) فلدفر فلبيضاء  فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج229)0.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  8)  جنرب  فملؤرخ في 
شركة   TWAYS CONSULTING
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
 122.222 رأسلالها  مبلغ  فلوحيد 
 012  رهم وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 
 - 1 شارع فلزرقطوني إقامة حلد ش 
2222) فلدفر فلبيضاء  فملغرب نتيجة 

لتوقف تام لنشاط فلشركة.
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و عين:
و  فمدرفس  توفيق   فلسيد)0) 
فلضر  رج  زنقة شجر0   ( عنوفنه)ف) 
 (2222 فلنخيل   51 5 شقة  طابق   (
 (0( فملغرب كلصفي  فلبيضاء   فلدفر 

للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
 012 وفي   (2(1 8)  جنرب  بتاريخ 
 - 1 شارع فلزرقطوني إقامة حلد ش 

2222) فلدفر فلبيضاء  فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (2 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 08)829.
706I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

ALAR  TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة
 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL
فقامة لينا فلرقم 76 زفوية شارع 

طانطان وشارع لبنان لطابق فلتاسع 
طنجة ، 92222، طنجة فملغرب
ALAR  TRANS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مبنى شارع 
فلزركتوني )ج شقة 9) فلطابق فألول 

- 92222 طنجة فملللكة فملغربية
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1196(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 غشت   16
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
  ALAR  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.TRANS
فلنقل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلربي فلوطني وفلدولي للبضائع
تأجيب شاحنات لنقل فلبضائع.

عنوفن فملقر فالجتلاعي : مبنى شارع 
فلزركتوني )ج شقة 9) فلطابق فألول 

- 92222 طنجة فملللكة فملغربية.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : غلريش  وصال  فلسيد0 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

522 حصة    : فلسيد علر فملصلح 
بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 وصال غلريش عنوفنه)ف) 
فلزموري إقامة أ م بلوك 20 رقم 29 

2ج922 طنجة فملللكة فملغربية.
عنوفنه)ف)  فملصلح  علر  فلسيد 
رقم   6 فلطابق  إقامة حاتم  مسنانة 

5) 92202 طنجة فملللكة فملغربية.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 وصال غلريش عنوفنه)ف) 
فلزموري إقامة أ م بلوك 20 رقم 29 

2ج922 طنجة فملللكة فملغربية
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
غشت   (6 بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 05507).
707I

شركة فإلئتلانية فلوفسطية

NASSIRI MOJAHID
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

شركة فإلئتلانية فلوفسطية
ج1 زنقة فنتسرفبي رقم ج م.ج ، 

52222، مكناس فملغرب
NASSIRI MOJAHID شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 
فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 
فلقنيطر0 علار0 ب 8 شقة ) م ج  - 

52222 مكناس فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
7)ج1).

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر حل   (2(1 ج)  ونيو  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
NASSIRI MOJAHID  مبلغ رأسلالها 

مقرها  وعنوفن  2.222)  رهم 
فإلجتلاعي زنقة فلقنيطر0 علار0 ب 8 
شقة ) م ج  - 52222 مكناس فملغرب 

نتيجة ل : قفل.
زنقة  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
) م ج  -  8 شقة  فلقنيطر0 علار0 ب 

52222 مكناس فملغرب. 
و عين:

فلناصيبي و  فلسعد ة   فلسيد)0) 
مكناس   52222 مكناس  عنوفنه)ف) 

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 
نونرب   (5 بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 91ج.
708I

CAGECO

DIAG ELECTRO ELHATIMY
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

CAGECO
9) شارع محلد فلسا س علار0 ف) 
فلرقم 12 فلدفر فلبيضاء ، 2522)، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
 DIAG ELECTRO ELHATIMY

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي جليلة 0 
زنقة 97 رقم 61 فلطابق فلسفلي  - 

2002) فلدفر فلبيضاء  فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(61195

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 أكتوبر   15 في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
فملصطفى     (0( فلسيد  تفويت 
فلحاتمي 1.222 حصة فجتلاعية من 
أصل 1.222 حصة لفائد0  فلسيد )0) 
أكتوبر   15 محلد  نصرفلد ن بتاريخ 

.(2(1

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
ج)  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم )82559.
709I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

PHARMACIE PRESTIGIO
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PHARMACIE PRESTIGIO  شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فملركز 
فلتجاري فيالج بريستيجيا رقم ب 

15 شارع محلد 6 مرفكش - 02222 
مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1ج10)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   12
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. PHARMACIE PRESTIGIO
غرض فلشركة بإ جاز : - صيدلية

من  فملوصوفة  فال وية  تحضيب   -
قبل فلطبيب.

فأل وية  وتسويق  وبيع  حياز0   -
وشبه  فلصيدالنية  وفملنتجات 
فأللبان  وأغذ ة  فلصيدالنية 
وفلضلا فت وأغذ ة فلحلية فلطبية 
أ وية  فلعظام.  لتقويم  وفملكللة 
متعلقة  وأجرى  فلبيطريين  لألطباء 

بالنشاط..



عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2))الجريدة الرسمية   1984

فملركز   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
ب  رقم  بريستيجيا  فيالج  فلتجاري 
 02222  - 6 مرفكش  15 شارع محلد 

مرفكش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد حلز0 نبيل  :  1.222 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  نبيل  حلز0  فلسيد 
فلطبقة فالولى   26 شقة   165 علار0 
كولف ستي فوبال بريستيجيا مرفكش 

02222 مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  نبيل  حلز0  فلسيد 
فلطبقة فالولى   26 شقة   165 علار0 
كولف ستي فوبال بريستيجيا مرفكش 

02222 مرفكش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج)  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 0)11ج1.
752I

SERVIAP

KSSAR CONSTRUCTION
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

SERVIAP
رقم  1 زفوية شارع طارق بن زيا  
بنسليلان ، 222ج1، بنسليلان 

فملغرب
KSSAR CONSTRUCTION شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 
فلسعا 0 تجزئة رقم 62 محل ) 

بوزنيقة فملغرب 222ج1 بنسليلان 
فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

7ج9ج.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر   (2(1 27  جنرب  في  فملؤرخ 

محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة  حل 

 KSSAR فلوحيد  فلشريك  ذفت 

مبلغ رأسلالها    CONSTRUCTION

مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 

فإلجتلاعي تجزئة فلسعا 0 تجزئة رقم 

222ج1  بوزنيقة فملغرب   ( محل   62

فزمة   : ل  نتيجة  فملغرب  بنسليلان 

مالية.

تجزئة  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

 ( محل   62 رقم  تجزئة  فلسعا 0 

بنسليلان  222ج1  فملغرب  بوزنيقة 

فملغرب. 

و عين:

و  محروش  سعد   فلسيد)0) 

حي  فلحسن رقم10  شارع  عنوفنه)ف) 

فملغرب  فلدفر فلبيضاء   (2222 فلهنا  

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 

 (2 بتاريخ  سليلان   برن  فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 696.

751I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

DISTRIBIO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,12

20800، CASABLANCA MAROC

DISTRIBIO «شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 

 Résidence Miamar, Lot 36, Rue

 Oulad Haddou, les Crêtes -

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

«مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.(16971

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في ج2  جنرب 1)2)

فألسا�سي  فلنظام  مالءمة  تقرر 
فلقانون:  مقتضيات  مع  للشركة 
فملسؤولية  ذفت  للشركات  فملنطم 

محدو 0
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
 12 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827866.
75(I

فلناظور للحسابات

أستيلب
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

فلناظور للحسابات
شارع فالميب سيدي محلد فلحي 
فال فري سيتي فملحلد ة بلوك   
فلطابق فلثاني رقم 5 ، 222)6، 

فلناظور فملغرب
أستيلب شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 
فلفيض برفقة فلناظور 222)6 

فلناظور فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.19779

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  2)  جنرب  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
 122.222 رأسلالها  مبلغ  أستيلب  
فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن   رهم 
 6(222 فلناظور  برفقة  فلفيض  حي 
-عدم   : ل  نتيجة  فملغرب  فلناظور 

فلوصول ملبتغى فلشركة.
حي  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
 6(222 فملغرب  برفقة  فلفيض 

فلناظور فملغرب. 
و عين:

و  جد ر  رضوفن   فلسيد)0) 
 159 فبنعيساتا برفقة رقم  عنوفنه)ف) 
222)6 فلناظور فملغرب كلصفي )0) 

للشركة.

وعند فإلقتضاء فلحدو  فملفروضة 

محل  لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

فملخابر0 و محل تبليغ فلعقو  وفلوثائق 

فملتعلقة بالتصفية 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 20  نا ر 

))2) تحت رقم )1.

Iج75

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

LYRY SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

LYRY SARL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 57ج 

شارع محلد فلخامس- فلطابق 

-1فلشقة -02منطقة أ 17 - 2222) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج1ج22).

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم   (2(1 2ج  جنرب  في  فملؤرخ 

قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«722.222  رهم» أي من «822.222 

عن  «1.522.222  رهم»  إلى   رهم» 

إ ماج فحتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوفت إصدفر في رأس فملال.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828776.

750I
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KHM CONSULTING

INESARA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

KHM CONSULTING

1 زنقة  ف ت  باعلرفن فمللر ب 

فلطابق فالول  فلرقم 126 تقاطع 

شارع محلد فلخامس و فملقاومة ، 

2252)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

INESARA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 67 زنقة 

عزيز بالل فلطابق فلثاني  فلرقم  ج 

فملعاريف - 72ج2) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

88861ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تقرر حل  15  جنرب  فملؤرخ في 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

 122.222 INESARA  مبلغ رأسلالها 

 67 فإلجتلاعي   رهم وعنوفن مقرها 
زنقة عزيز بالل فلطابق فلثاني  فلرقم  

فلدفر فلبيضاء  72ج2)   - فملعاريف  ج 

فملغرب نتيجة ل : توقف فلنشاط.
زنقة   67 و حد  مقر فلتصفية ب 

ج  فلرقم   فلثاني   عزيز بالل فلطابق 

فلبيضاء  فلدفر  72ج2)   - فملعاريف 

فملغرب. 

و عين:

منيب  مساري  جلوبو و  فلسيد)0) 

12 فلعلار0 ج  عنوفنه)ف) فقامة فملولد 

طريق تا فرت   01 فلشقة    0 فلطابق 

فملغرب  فلبيضاء  فلدفر   (2(62

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   :

 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828565.
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fidusalim

RIAD ELVASIMMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

fidusalim
 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf sidi moumen ، 20400،
casablanca maroc

RIAD ELVASIMMO شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 6) شارع 
مرس سلطان شقة ج طابق 1   - 

2022) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج51017.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 ج)  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
)0)   ونس رياض  تفويت فلسيد 
52) حصة فجتلاعية من أصل 52) 
حصة لفائد0  فلسيد )0) عبد فملالك 

لعدفري  بتاريخ ج)  جنرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828570.
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LATRACH ABDELAZIZ

حريك ترافو
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

LATRACH ABDELAZIZ
 N° 42 EL MERS AV EL

 MOUKAOUAMA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
حريك ترففو شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 
بوشتة فلسرغيني رقم ج5 مركز 

صخور فلرحامنة - 022ج0  صخور 
فلرحامنة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   11

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

حريك   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

ترففو.

بيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

تجهيز  و  فلفالحية  فملستلزمات 

فملشاريع.

تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

مركز  ج5  رقم  فلسرغيني  بوشتة 
صخور  022ج0    - صخور فلرحامنة 

فلرحامنة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

1.222.222  رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد حريك عبد فلعزيز :  0.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

222.ج    : سالم  حريك  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد حريك عبد فملولى :  222.ج 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلعزيز  عبد  حريك  فلسيد 

فلجعافر0  فلسحابات  عنوفنه)ف)  وفر 
فوال  تليم فبن جرير 022ج0  صخور 

فلرحامنة فملغرب.

عنوفنه)ف)  سالم  حريك  فلسيد 

 وفر فلسحابات فلجعافر0 فوال  تليم 

022ج0  صخور فلرحامنة  فبن جرير 

فملغرب.

فلسيد حريك عبد فملولى عنوفنه)ف) 

 وفر فلسحابات فلجعافر0 فوال  تليم 

022ج0  صخور فلرحامنة  فبن جرير 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلعزيز  عبد  حريك  فلسيد 
فلجعافر0  فلسحابات  عنوفنه)ف)  وفر 
فوال  تليم فبن جرير 022ج0  صخور 

فلرحامنة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاريخ  جرير   بابن  فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم )09.
757I

موثقة

LE CATELET
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وفا0 شريك

 «LE CATELET فلشركة فلعقارية»
شركة ذفت مسؤولية محدو 0

فلرأسلال فالجتلاعي:1.400.000,00  
 رهم

فملقر فالجتلاعي: فلدفرفلبيضاء،  زنقة  
لوكاتلي، بلفيد ر، رقم ))
فلسجل فلتجاري: 87ج127

فلتعريف فلضريبي: 21621512
تعد ل :  -1 معا نة وفا0

-2 توزيع جد د للرأسلال فإلجتلاعي 
بين فلشركاء

ج - تعد ل فلبند رقم 7 من فلقانون 
فألسا�سي للشركة

-4 فملصا قة على تفويض فملسيب-
فبرفء.

فلعام  فلجلع  بلقت�سى محضر   .I
فلغيب فلعا ي فملنعقد بالدفرفلبيضاء، 
بتاريخ ج1  جنرب 1)2)، قرر فلشركاء 

ما  لي:
1) معا نة وفا0 فلسيد عبد فلعزيز 
بنعلور وتوزيع فلف ومائة وعشرون 
)2)11) حصة فجتلاعية فملنتلية إلى 

فلشريك فملتوفي، على فلورثة.
للرأسلال  جد د  توزيع   ((

فإلجتلاعي كلا  لي:
 --7142 بنجلون  فريد0  فلسيد0 

حصة فجتلاعية
فلسيد محلد بنعلور 2286------ 

حصة فجتلاعية
بنعلور1143-----  فلسيد0 سلمى 

حصة فجتلاعية
فلسيد0 زينب بنعلور 2123------ 

حصة فجتلاعية
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-------- بنعلور  لطيفة  فلسيد0 
ج110 حصة فجتلاعية

 ------163 بنعلور  مريم  فلسيد0 
حصة فجتلاعية

حصة   10.222 فملجلوع: 
فجتلاعية.

ج) تعد ل فلبند رقم 7 من فلقانون 
فألسا�سي للشركة.

تأكيد تفويض مسيب فلشركة-  (0
فبرفء.

فلسيد  تفويض  على  فملصا قة   -
محلد بنعلور كلسيب وحيد للشركة 
 من تسييب منذ تعيينه 

ً
وإعفائه نهائيا

فلى  ومه لفتب0 غيب محدو 0.
فلصالحيات.  (5

بلكتب  فلقانوني  فإل دفع  تم   II(
فلتجارية  لللحكلة  فلضبط 
 10/21/(2(( بتاريخ  بالدفرفلبيضاء 

تحت عد : )ج8280.
بالتعد ل  فلتصريح  )تم     III
فلتجارية  لللحكلة  فلضبط  بلكتب 
 10/21/(2(( بتاريخ  بالدفرفلبيضاء 
تحت عد  )162 من فلسجل فلتبتيبي.

لللقتطف وفلبيان
فإل فر0

758I

فلناظور للحسابات

أستيلب
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

فلناظور للحسابات
شارع فالميب سيدي محلد فلحي 
فال فري سيتي فملحلد ة بلوك   
فلطابق فلثاني رقم 5 ، 222)6، 

فلناظور فملغرب
أستيلب شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : حي 
فلفيض برفقة فلناظور 222)6 

فلناظور فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.19779

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 ))  جنرب  في  فملؤرخ 

حل أستيلب شركة ذفت فملسؤولية 
 122.222 رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0 
فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن   رهم 
 6(222 فلناظور  برفقة  فلفيض  حي 
ل-عدم  نتيجة  فملغرب  فلناظور 

فلوصول ملبتغى فلتصفية.
و عين:

و  جد ر  رضوفن   فلسيد)0) 
 159 فبنعيساتا برفقة رقم  عنوفنه)ف) 
222)6 فلناظور فملغرب كلصفي )0) 

للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
حي  وفي   (2(1 2)  جنرب  بتاريخ 
 6(222 فلناظور  برفقة  فلفيض 

فلناظور فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 20  نا ر 

))2) تحت رقم ج1.
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A. SAAIDI CONSULTANTS

 CAPITAL TRUST
PATRIMOINE

تأسيس صندوق مشتبك للتوظيف

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

 CAPITAL TRUST PATRIMOINE
«صندوق مشتبك للتوظيف»

وعنوفن مقره فإلجتلاعي: 52، شارع 
فلرفشدي  - 2222) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
«تأسيس صندوق مشتبك 

للتوظيف»
ج2  عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
صندوق  تأسيس  تقرر   (2((  نا ر 
فلبيانات  ذي  للتوظيف  مشتبك 

فلتالية:
 CAPITAL  : تسلية فلصندوق    -

.TRUST PATRIMOINE
 ،52  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن   -
فلدفر   (2222  - فلرفشدي   شارع 

فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسس  فلتي  فملد0   -

فلصندوق: 99 سنة .

- مبلغ رأسلال فلصندوق ) رهم): 
1.222.222

شركة  فلتدبيب:  مؤسسة   -
 ،«CAPITAL TRUST GESTION»
شركة مساهلة وفلكائن مقرها بالدفر 
 - فلرفشدي  شارع   ،52 فلبيضاء- 

 .(2.222
فلبنك  فلو يعة:  فملؤسسة   -
 ،121 فلكائن مقره  فلشعبي فملركزي، 
فلزرقطوني-فلدفر  محلد  شارع 

فلبيضاء.
- فملنتدب فألول للحسابات: مكتب 
تلثله   «A. SAAIDI & ASSOCIES»

فلسيد0 بهاء فلسعيدي
وحصص  فملوجو فت   -
مليون  رهم  فملشتبكة:  فمللكية 
إلى  مقسـم   (1.000.000,00(
ألف  ذفت  حصة   (1.222( ألف 
إسلية  كقيلة  )1.000,00)  رهم 

للحصـة فلوفحد0، فملكتتبة كليـا.
الستب ف   فلالزم  فأل نى  فملبلغ    -

فلحصص:500.000,00
- تاريخ ورقم فعتلا  نظام فلتدبيب 
لسوق  فملغربية  فلهيئة  طرف  من 
 GP :فلرساميل: 2ج نونرب 1)2) - رقم

(1199
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 1( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827978.
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A. SAAIDI CONSULTANTS

CAPITAL TRUST HORIZON
تأسيس صندوق مشتبك للتوظيف

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

 CAPITAL TRUST HORIZON
«صندوق مشتبك للتوظيف»

وعنوفن مقره فإلجتلاعي: 52، شارع 
فلرفشدي 52، شارع فلرفشدي 
2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب
«تأسيس صندوق مشتبك 

للتوظيف»

بلقت�سى  عقد حر مؤرخ في ج2  نا ر 

))2) تقرر تأسيس صندوق مشتبك 

للتوظيف ذي فلبيانات فلتالية:

 CAPITAL  : تسلية فلصندوق    -

.TRUST HORIZON

 ،52  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن   -

شارع فلرفشدي   ،52 شارع فلرفشدي 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسس  فلتي  فملد0   -

فلصندوق: 99 سنة .

- مبلغ رأسلال فلصندوق ) رهم): 

1.222.222

شركة  فلتدبيب:  مؤسسة   -

 ،«CAPITAL TRUST GESTION»

شركة مساهلة وفلكائن مقرها بالدفر 

 - فلرفشدي  شارع   ،52 فلبيضاء- 

 .(2.222

فلبنك  فلو يعة:  فملؤسسة   -

 ،121 فلكائن مقره  فلشعبي فملركزي، 

فلزرقطوني-فلدفر  محلد  شارع 

فلبيضاء.

- فملنتدب فألول للحسابات: مكتب 

 A. SAAIDI»

وحصص  فملوجو فت   -

مليون  رهم  فملشتبكة:  فمللكية 

إلى  مقسـم   (1.000.000,00(

ألف  ذفت  حصة   (1.222( ألف 

إسلية  كقيلة  )1.000,00)  رهم 

للحصـة فلوفحد0، فملكتتبة كليـا.

الستب ف   فلالزم  فأل نى  فملبلغ    -

فلحصص:500.000,00

- تاريخ ورقم فعتلا  نظام فلتدبيب 

لسوق  فملغربية  فلهيئة  طرف  من 

 GP :فلرساميل: 2ج نونرب 1)2) - رقم

(1197

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 1( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827979.
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فلوف  لخضر

الواد لخضر
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فلوف  لخضر
رقم )6) فلطابق فالول ،تجزئة 

فلفالح ج،بني مو�سى- فر ولد زيدوح 
سوق فلسبت ، 122ج)،  فر ولد 

زيدوح  فر ولد زيدوح
فلوف  لخضر شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم )6) 
فلطابق فالول ،تجزئة فلفالح ج،بني 
مو�سى- فر ولد زيدوح سوق فلسبت 
 فر ولد زيدوح 122ج)  فر ولد زيدوح 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

25ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 25  ونيو 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
فلوف    : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

لخضر.
فالشغال   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلعامة.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : رقم )6) 
ج،بني  فلفالح  ،تجزئة  فالول  فلطابق 
فلسبت  زيدوح سوق  ولد  مو�سى- فر 
 فر ولد زيدوح 122ج)  فر ولد زيدوح 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
0ج حصة    : فلسيد ر�سى ف ريس 

بقيلة 0.222ج  رهم للحصة .
فلسيد فلد اني محلد :  جج حصة 

بقيلة 222.جج  رهم للحصة .
جج    : فلسيد ر�سى عبد فللطيف 
حصة بقيلة 222.جج  رهم للحصة .

فلسيد ر�سى ف ريس : 2 بقيلة 0ج 
 رهم.

 2  : ر�سى  فللطيف  عبد  فلسيد 
بقيلة جج  رهم.

بقيلة   2  : فلسيد محلد فلد اني 
جج  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

فللطيف  عبد  ر�سى  فلسيد 
جلاعة  فلعز،  سور  عنوفنه)ف)  وفر 
126ج0  فلسرفغنة  فلعز،قلعة  سور 

قلعة فلسرفغنة فملغرب.
عنوفنه)ف)  محلد  فلد اني  فلسيد 
فلصهريج،قلعة  فلعز،  سور   وفر 
فلسرفغنة  قلعة  126ج0  فلسرفغنة 

فملغرب.
عنوفنه)ف)  ف ريس  ر�سى  فلسيد 
تجزئة فلفالح ج،  فر ولد زيدوح سوق 
122ج)  فر ولد  فلنلة  فلسبت فوال  

زيدوح فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  ف ريس  ر�سى  فلسيد 
تجزئة فلفالح ج،  فر ولد زيدوح،سوق 
122ج)  فر ولد  فلنلة  فلسبت فوال  

زيدوح فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بسوق فلسبت فوال  فلنلة  
رقم  تحت   (2(1 شتنرب   16 بتاريخ 

8ج1.
76(I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CAPITAL TRUST
HARMONIE

إعالن متعد  فلقرفرفت

«CAPITAL TRUST HARMONIE» 
صندوق مشتبك للتوظيف

رسلاله 1.000.000,00  رهم
فلكائن مقره : فلدفر فلبيضاء- 52، 

شارع فلرفشدي    
تعد ــل نظــام فلتدبيـر 

بلوجب مدفوالت مجلس إ فر0   -I
 CAPITAL TRUST» مؤسسة فلتدبيب
6)  وليوز  في  فملنعقد   «GESTION

1)2)، تقرر:

•تغييب فملستثلرين فملعنيين؛

•تغييب فملؤشر فالجتبارفتي؛

•تغييب مصاريف فلتدبيب؛

قيلة  فحتساب  •تغييب  ورية 

فلتصفية؛

وإعا 0  فالكتتاب  علوالت  •تغييب 

فلشرفء؛

•تعد ل نظام فلتدبيب. 

من  فلتدبيب  نظام  فعتلا   تم   -II

طرف فلهيأ0 فملغربية لسوق فلرساميل 

 (2(1 نونرب  2ج  بتاريخ   «AMMC»

 .GP(1196 تحت رقم

فلقانوني  باإل دفع  فلقيام  تم   -III

فملحكلة  لدى  فلضبط  بكتابة 

 1( بتاريخ  فلبيضاء  للدفر  فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827977 .

 عن فملستخلص وفلبيانات

Iج76

GHIZLANE DOUBLANE

MAZANICE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 علار0 فلعبدي شارع محلد 

فلسا س ، 0222)، فلجد د0 فملغرب

MAZANICE شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر 

فلورف غة موالي عبد هللا - 0222) 

فلجد د0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج1890

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 ))  جنرب 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.MAZANICE

بإ جاز  فلشركة  غرض 
 PRODUCTION ET  :
 COMMERCIALISATION DES

.PRODUITS LAITIERS
:  وفر  فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 (0222  - فلورف غة موالي عبد هللا 

فلجد د0 فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (22   : إلهام  باري  بن  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
  : فلرحلان  عبد  باري  بن  فلسيد 
22) حصة بقيلة 122  رهم للحصة 
 (22   : .فلسيد شرففي سيدي محلد  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
حصة   (22   : فلسيد شرففي علي 

بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد0 بن فلزوين كوشية :  22) 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد0 بن باري إلهام عنوفنه)ف) 
 02222   11(9 رقم   1 حي صوكوما 

مرفكش فملغرب.
فلرحلان  عبد  باري  بن  فلسيد 
بال   تجزئة   (0 زنقة  جج  عنوفنه)ف) 

فلجد  06222 فسفي فملغرب.
محلد   سيدي  شرففي  فلسيد 
فلضحاك   6)  وفر  رقم  عنوفنه)ف) 

0222) فلجد د0 فملغرب.
رقم  فلسيد شرففي علي عنوفنه)ف) 
فلجد د0   (0222 6)  وفر فلضحاك 

فملغرب.
كوشية  فلزوين  بن  فلسيد0 
  11(9 رقم   1 عنوفنه)ف) حي صوكوما 

02222 مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
رقم  فلسيد شرففي علي عنوفنه)ف) 
فلجد د0   (0222 6)  وفر فلضحاك 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالجد د0  بتاريخ 25  نا ر 

))2) تحت رقم 62ج7).
760I
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GHIZLANE DOUBLANE

 SOCIETE WORLD BTP
MAROC

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 علار0 فلعبدي شارع محلد 
فلسا س ، 0222)، فلجد د0 فملغرب
 SOCIETE WORLD BTP MAROC
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 29 
تجزئة فلحلد شقة ج1 فلطابق 0  - 

0222) فلجد د0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

18905
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 28  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
.SOCIETE WORLD BTP MAROC

 : بإ جاز  فلشركة  غرض 
.entreprise de génie civil

 29 رقم   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
 -   0 فلطابق  ج1  تجزئة فلحلد شقة 

0222) فلجد د0 فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : لكطيفي  كلال  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  لكطيفي  كلال  فلسيد 
ج1  شقة  فلحلد  تجزئة   29 رقم 

فلطابق 0  0222) فلجد د0 فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  لكطيفي  كلال  فلسيد 
ج1  شقة  فلحلد  تجزئة   29 رقم 

فلطابق 0  0222) فلجد د0 فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالجد د0  بتاريخ 25  نا ر 

))2) تحت رقم 59ج7).
765I

CABINET BOUZIDI

CINCO RENT CAR
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب جد د للشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب فلبوزيدي ص.ب 5)1 
فلناظور ، 222)6، فلناظور فملغرب
CINCO RENT CAR   شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 
فلجزفئر رقم )1 - 222)6 ناظور 

فملغرب.
تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(1861

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم تعيين   (2(( 25  نا ر  فملؤرخ في 
فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

فملزياني  لينة  كلسيب وحيد
تبعا إلقالة مسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 26  نا ر 

))2) تحت رقم 8ج.
766I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

 QOLIBRI) كوليبري ترانس
)TRANS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

 CABINET HASSAN EL
OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE (9
 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

 (QOLIBRI TRANS( كوليربي ترفنس

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فألمل 

زنقة ج0 رقم 15 - - فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج)015).

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تلت   (2(1 نونرب  2ج  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

أبو  فلعربي   (0( فلسيد  تفويت 

من  فجتلاعية  حصة  22ج  فلهول 

أصل 1.222 حصة لفائد0  فلسيد )0) 

عزيز أبو فلهول بتاريخ 0) نونرب 1)2).

تفويت فلسيد )0) سناء أبو فلهول 

أصل  من  فجتلاعية  حصة   122

1.222 حصة لفائد0  فلسيد )0) عزيز 

أبو فلهول بتاريخ 0) نونرب 1)2).

أبو  فاطلة   (0( فلسيد  تفويت 

من  فجتلاعية  حصة   122 فلهول 

أصل 1.222 حصة لفائد0  فلسيد )0) 

عزيز أبو فلهول بتاريخ 0)  نا ر ))2).

تفويت فلسيد )0) حليد أبو فلهول 

أصل  من  فجتلاعية  حصة   122

1.222 حصة لفائد0  فلسيد )0) عزيز 

أبو فلهول بتاريخ 0) نونرب 1)2).

أبو  حورية   (0( فلسيد  تفويت 

من  فجتلاعية  حصة   122 فلهول 

أصل 1.222 حصة لفائد0  فلسيد )0) 

عزيز أبو فلهول بتاريخ 2ج نونرب 1)2).

تفويت فلسيد )0) مريم أبو فلهول 

أصل  من  فجتلاعية  حصة   122

1.222 حصة لفائد0  فلسيد )0) عزيز 

أبو فلهول بتاريخ 2ج نونرب 1)2).

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828575.

767I

nador conseil sarl au

 CARRIERE CONCASSAGE) 
NADOR(CCN

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
 CARRIERE CONCASSAGE( 
NADOR(CCN شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلحي 

فلصناعي سلوفن - 222)6 فلناظور 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج00ج)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  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 
 CARRIERE CONCASSAGE(

.NADOR(CCN
غرض فلشركة بإ جاز : فستخرفج 

فلحجر من فلرمال وفلطين 
فستغالل فملحاجر

نقل فلبضائع لحساب فلغيب .
فلحي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلناظور   6(222  - فلصناعي سلوفن 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : عي�سى  فلجرو ي  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد بوعز0 فحلد :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
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فلسيد فلجرو ي عي�سى عنوفنه)ف) 
6ج  زنقة  فالميب سيدي محلد  شارع 

رقم 25  222)6 فلناظور  فملغرب.
عنوفنه)ف)  فحلد   بوعز0  فلسيد 
لوبيز  حي  فلرجاء  باب  زنقة شارع   5

ج221) فلدفر فلبيضاء  فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلجرو ي عي�سى عنوفنه)ف) 
6ج  زنقة  فالميب سيدي محلد  شارع 

رقم 25 222)6 فلناظور فملغرب
عنوفنه)ف)  فحلد   بوعز0  فلسيد 
لوبيز  حي  فلرجاء  باب  زنقة شارع   5

ج221) فلدفر فلبيضاء  فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ ج1  نا ر 

))2) تحت رقم 67.
768I

HOME COMPTA

 GLOBAL FINANCIAL
SERVICES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،
20240، CASABLANCA MAROC
 GLOBAL FINANCIAL SERVICES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 
غرناطة رقم 6) رياض فألندلس 

كاليفورنيا - 2152) فلدفر فلبيضاء 
فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج9)6)ج.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  16  جنرب  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
  GLOBAL FINANCIAL SERVICES
مبلغ رأسلالها 12.222  رهم وعنوفن 
غرناطة  تجزئة  فإلجتلاعي  مقرها 
 - رياض فألندلس كاليفورنيا   (6 رقم 
فلدفر فلبيضاء فملغرب نتيجة   (2152

ل : 1/  فلتصفية فملسبقة للشركة:
وففق  فإل فري  فلتقرير  قرفء0  بعد 
إجضاع  تقرر  و  فلعام  فلجلع  عليه 

فلشركة للتصفية.
)/  تعيين مصف للشركة:

زهيب  فلسيد  تعيين  فلشركاء  قرر 
إعطائه  و  للشركة  مصف  موهدي  

جليع فلحقوق
ج/  تعيين محل فلتصفية:

فملقر  تخصيص  فلجلع  قرر 
فالجتلاعي مقرف للتصفية.

تجزئة  فلتصفية ب  مقر  .و حد  
فألندلس  رياض   (6 رقم  غرناطة 
فلبيضاء  فلدفر   (2152  - كاليفورنيا 

فملغرب. 
و عين:

و  موهدي  زهيب   فلسيد)0) 
 (6 رقم  غرناطة  تجزئة  عنوفنه)ف) 
 (2152 كاليفورنيا  فألندلس  رياض 
 (0( كلصفي  فملغرب  فلبيضاء  فلدفر 

للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية :
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر 1)2) تحت رقم 71ج827.
769I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

ATLAS GOLD & SILVER
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

ATLAS GOLD & SILVER شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة ليربني 
رقم ج فلطابق 1 حي رفسين - 2222) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج8815ج.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في ج1 شتنرب 1)2) تم  تحويل  

للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
 1 فلطابق  ج  رقم  ليربني  «زنقة  من 

فلدفرفلبيضاء   (2222  - رفسين  حي 
سينا  فبن  شارع  «زفوية  إلى  فملغرب» 

 (2222  - فلفلكي  ريان  أبو  زنقة  و 

فلدفرفلبيضاء  فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 1( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828251.

772I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 MYCS INTERNATIONAL
 TRANSPORT & LOGISTICS «

MITL » SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة 

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

 MYCS INTERNATIONAL

 TRANSPORT & LOGISTICS

MITL » SARL AU » شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فالجتلاعي 1 زنقة 

أ ت باعلرفن فسك ب طابق 9 شقة 

911 إقامة فلحقول - 2222) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج6988ج.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت   (2(1 ج)  جنرب  في  فملؤرخ 

نشاط  إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي :

- توسيع نشاط فلشركة إلى نشاط 
فملقاول لنقل فلبضائع نيابة عن فلغيب

- وكيل فلشحن فلدولي.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
 1( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم )82825.
771I

FIDUALOUKHOUA SARL

 SOCIETE RADESS
INGENIERIE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
قفل فلتصفية

FIDUALOUKHOUA SARL
 N°150 RES AL YAKOUT AL

 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS
FES، 30000، FES MAROC

 SOCIETE RADESS INGENIERIE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : عرسة 
فلزيتون مجلوعة فلسكنية رقم 1 

علار0 5 فلطابق 1 شقة رقم ) فاس 
2222ج فاس فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.07957
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  28  جنرب  فملؤرخ في 
 SOCIETE RADESS INGENIERIE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 مبلغ 
وعنوفن  62.222  رهم  رأسلالها 
فلزيتون  عرسة  فإلجتلاعي  مقرها 
 5 علار0   1 رقم  فلسكنية  مجلوعة 
2222ج  فاس   ( 1 شقة رقم  فلطابق 
تحقيق  لعدم  نتيجة  فملغرب  فاس 

فلهدف فالجتلاعي.
و عين:

و  صافي  ف ريس   فلسيد)0) 
فلزيزفون  شارع   09 رقم  عنوفنه)ف) 
نرجس 2222ج فاس فملغرب كلصفي 

)0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
وفي عرسة   (2(1 28  جنرب  بتاريخ 
 1 رقم  فلسكنية  مجلوعة  فلزيتون 
) فاس   1 شقة رقم  5 فلطابق  علار0 

2222ج فاس فملغرب.
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
26  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم ))/)9.
77(I

مستامنة شامة

EURO LOGISTIC TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع فملسيب0 رقم )10 فلطابق فالول 

فلناظور شارع فملسيب0 رقم )10 
فلطابق فالول فلناظور، 222)6، 

فلناظور فملغرب
EURO LOGISTIC TRANS شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 
فملسيب0 رقم )10 فلطابق فالول 
فلناظور 222)6 فلناظور فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

89جج)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   (0
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 EURO : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.LOGISTIC TRANS
نقل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فالمتعة و فالرساليات فلوطني و فلدولي
فلغيب  لحساب  فلبضائع  نقل 

فلوطني و فلدولي
فالستيبف  و فلتصد ر.

شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فالول  فلطابق   10( رقم  فملسيب0 

فلناظور 222)6 فلناظور فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : فلسيد فملصطفى بوعزفتي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : رشيد  سوكيلي  فلسيد 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 : بوعزفتي  فملصطفى  فلسيد 
52222  بقيلة 122  رهم.

 52222  : رشيد  سوكيلي  فلسيد 
بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

بوعزفتي  فملصطفى  فلسيد 
ما ت  ف ت  فتوونت  عنوفنه)ف)  وفر 

فلدريوش 222)6 فلدريوش فملغرب.
عنوفنه)ف)  رشيد  سوكيلي  فلسيد 
 2( فلسعا 0  حي  فلهناء  تجزئة 

فلدريوش 222)6 فلدريوش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
بوعزفتي  فملصطفى  فلسيد 
ما ت  ف ت  فتوونت  عنوفنه)ف)  وفر 

فلدريوش 222)6 فلدريوش فملغرب
عنوفنه)ف)  رشيد  سوكيلي  فلسيد 
 2( فلسعا 0  حي  فلهناء  تجزئة 

فلدريوش 222)6 فلدريوش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج)  بتاريخ  بالناضور   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 0686.
Iج77

ISDM CONSULTING

 STE LOGISTIQUES DES
VILLES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

فلعيون فملغرب
 STE LOGISTIQUES DES VILLES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 

فلرفحة رقم 1210 فلعيون - 72222 
فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
9855ج

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 12  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 

.LOGISTIQUES DES VILLES
غرض فلشركة بإ جاز : فلتجار0.

تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 72222  - فلعيون   1210 فلرفحة رقم 

فلعيون فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد أجيارهم  حى :  0جج حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
ججج    : بلقصيب  فلزهر0  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
ججج    : بلقصيب  فلبشيب  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  أجيارهم  حى  فلسيد 
حي فلقدس تجزئة فلرفحة رقم )116 

فلعيون 72222 فلعيون فملغرب.
فلسيد0 فلزهر0 بلقصيب عنوفنه)ف) 
 8 رقم  فلجد د0  زنقة  فلسعا 0  حي 

فلعيون 72222 فلعيون فملغرب.
عنوفنه)ف)  بلقصيب  فلبشيب  فلسيد 
 8 رقم  فلجد د0  زنقة  فلسعا 0  حي 

فلعيون 72222 فلعيون فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  أجيارهم  حى  فلسيد 
حي فلقدس تجزئة فلرفحة رقم )116 

فلعيون 72222 فلعيون فملغرب
فلسيد0 فلزهر0 بلقصيب عنوفنه)ف) 
 8 رقم  فلجد د0  زنقة  فلسعا 0  حي 

فلعيون 72222 فلعيون فملغرب
عنوفنه)ف)  بلقصيب  فلبشيب  فلسيد 
 8 رقم  فلجد د0  زنقة  فلسعا 0  حي 

فلعيون 72222 فلعيون فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/92.
770I

 SOCIETE AL AMANE POUR

L’AMENAGEMENT ET L’HABITATION SARL

 SOCIETE AL AMANE POUR
 L’AMENAGEMENT ET

L’HABITATION SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 SOCIETE AL AMANE POUR
 L’AMENAGEMENT ET
L’HABITATION SARL

بطنجة ، ج17 إقامة فألصيل تجزئة 
ج17 فلطابق 1 ، 92222، طنجة 

فملغرب
 SOCIETE AL AMANE POUR

 L’AMENAGEMENT ET
L’HABITATION SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي طنجة 
، ج17 إقامة فألصيل تجزئة ج17 
فلطابق  - 92222 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

587ج)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  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 AL AMANE POUR
 L’AMENAGEMENT ET

.L’HABITATION SARL
غرض فلشركة بإ جاز : - 

فلعلليات  وجليع  فلعقاري  فإلنعاش 
و  وبناء  و كرفء  فملرتبطة ببيع وشرفء  
تجد د و فستبف  و تصد ر      جليع 
و  فلد كور  و  بالبناء  فملتعلقة  فملوف  

فلتجهيز.
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فلعلليات  جليع  وكدف   -
بإحدى  فملباشر0  فلغيب  و  فملباشر0 
من  وفلتي  أعاله  فملذكور0  فلعلليات 
شأنها      فملساهلة في تطوير فلشركة.

طنجة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
ج17  تجزئة  فألصيل  إقامة  ج17   ،

فلطابق  - 92222 طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

08.222).)  رهم، مقسم كالتالي:
  : فلتليدي  فلعالي  عبد  فلسيد 
7.522 حصة بقيلة 752.222  رهم 

للحصة .
 7.092   : فلسيد عبد فالله ف دفر 
709.222  رهم  بقيلة  حصة 

للحصة.
 7.092   : فلشوح  فلطاهر  فلسيد 
709.222  رهم  بقيلة  حصة 

للحصة.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد عبد فالله ف دفر عنوفنه)ف) 

فسبانيا 92222 طنجة فملغرب.
فلتليدي  فلعالي  عبد  فلسيد 
تطوفن  طريق  فلنزفهة  حي  عنوفنه)ف) 
 92222 طنجة   (5 فملقري رقم  منزه 

طنجة فملغرب.
عنوفنه)ف)  فلشوح  فلطاهر  فلسيد 

فسبانيا 92222 طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبد فالله ف دفر عنوفنه)ف) 

فسبانيا 92222 طنجة فملغرب
فلتليدي  فلعالي  عبد  فلسيد 
تطوفن  طريق  فلنزفهة  حي  عنوفنه)ف) 
 92222 طنجة   (5 فملقري رقم  منزه 

طنجة فملغرب
عنوفنه)ف)  فلشوح  فلطاهر  فلسيد 

فسبانيا 92222 طنجة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 
رقم  تحت   (2(( 18  نا ر 

.026111((221791

775I

مستامنة شامة

TRANSPORT ARRAHMA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع فملسيب0 رقم )10 فلطابق فالول 

فلناظور شارع فملسيب0 رقم )10 
فلطابق فالول فلناظور، 222)6، 

فلناظور فملغرب
TRANSPORT ARRAHMA شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 165 بيس 
بلوك ) بويزفزرن فلناظور - 222)6 

فلناظور فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

01جج)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 غشت   20
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.TRANSPORT ARRAHMA
نقل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فملسافرين .
عنوفن فملقر فالجتلاعي : 165 بيس 
 6(222  - بويزفزرن فلناظور   ( بلوك 

فلناظور فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : وسيم  بوعزفتي  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
حصة   522   : فلسيد محلد عزف 

بقيلة 122  رهم للحصة .
 52222  : وسيم  بوعزفتي  فلسيد 

بقيلة 122  رهم.
فلسيد محلد عزف : 52222 بقيلة 

122  رهم.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  وسيم  بوعزفتي  فلسيد 
سعيد  بني  ما ت  ف ت  تونت   وفر 

فلدريوش 222)6 فلدريوش فملغرب.
زنقة  فلسيد محلد عزف عنوفنه)ف) 
 6(222 فلشيخ  لعري    8 رقم   76

فلناظور فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
زنقة  فلسيد محلد عزف عنوفنه)ف) 
 6(222 فلشيخ   لعري    8 رقم   76

فلناظور فملغرب
عنوفنه)ف)  بوعزفتي  جلال  فلسيد 
فزغنغان   26 رقم  فملستقبل  فقامة 

فلناظور 222)6 فلناظور فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 0) غشت 

1)2) تحت رقم 756ج.
776I

مستامنة شامة

EXASPERES AKHAWAIN
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع فملسيب0 رقم )10 فلطابق فالول 

فلناظور شارع فملسيب0 رقم )10 
فلطابق فالول فلناظور، 222)6، 

فلناظور فملغرب
EXASPERES AKHAWAIN شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

فملسيب0 )10 فلطابق فالول فلناظور - 
222)6 فلناظور فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
019ج)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 21  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.EXASPERES AKHAWAIN
نقل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فالمتعة و فالرساليات فلوطني و فلدولي
فلغيب  لحساب  فلبضائع  نقل 

فلوطني و فلدولي
فالستيبف  و فلتصد ر.

شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 - فلطابق فالول فلناظور   10( فملسيب0 

222)6 فلناظور فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
  : بوعزفتي  فملنعم  عبد  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   122.222

للحصة .
 : بوعزفتي  فملنعم  عبد  فلسيد 

122222 بقيلة 122  رهم.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :
بوعزفتي  فملنعم   عبد  فلسيد 
ما ت  ف ت  فتوونت  عنوفنه)ف)  وفر 

فلدريوش 222)6 فلناظور فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
بوعزفتي  فملنعم  عبد  فلسيد 
ما ت  ف ت  فتوونت  عنوفنه)ف)  وفر 

فلدريوش 222)6 فلناظور فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 20  نا ر 

))2) تحت رقم 19.

777I

ste ovada

 STE PRIMA AQUA INVEST
ORIENTALE SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

ste ovada
 mezanine n°2 melk el khamar
 av tayeb guennad ، 35100،

guercif maroc
STE PRIMA AQUA INVEST



عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2))الجريدة الرسمية   1992

ORIENTALE SARL  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

فالتحا  علار0 محو فلشقة رقم 1 

فلطابق فالول جرسيف - 5122ج 

GUERCIF فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج1))

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

 STE PRIMA AQUA INVEST

. ORIENTALE SARL

فالشغال   : غرض فلشركة بإ جاز 

فملختلفة - فلتفاوض -  رفسة وتركيب 

نضام فلري بالتنقيط.

شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 1 رقم  فلشقة  محو  علار0  فالتحا  

5122ج   - جرسيف  فالول  فلطابق 

GUERCIF فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

حصة   722   : فلسيد نبيل محو 

بقيلة 122  رهم للحصة .
فلشرقاوي   فلسيد عصام صد ق 

122  رهم  بقيلة  حصة  22ج    :

للحصة.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد نبيل محو عنوفنه)ف) شارع 

فبن مرين  5122ج GUERCIF فملغرب.
فلشرقاوي   فلسيد عصام صد ق 
عنوفنه)ف) رقم 0)1 شارع فلثاني حفر0 

 FES بنسليلان  هر فلخليس  2222ج

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد نبيل محو عنوفنه)ف) شارع 
فبن مرين  5122ج GUERCIF فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بجرسيف  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/8))1.
778I

رمزي لالستشارفت

ENTREPRISE OUENZAR
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة 
رمزي لالستشارفت

شارع 0) نونرب علار0 حلدي ولد 
فلرشيد فلطابق رقم 21 شقة رقم 21 

فلعيون ، 72222، فلعيون فملغرب
ENTREPRISE OUENZAR شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فالجتلاعي حي بيت 
فملقدس شارع ولي فلعهد رقم 90 
فلعيون  - 72222 فلعيون  فملغرب .

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.11617
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في 11  نا ر ))2) تلت إضافة 
إلى نشاط فلشركة  فلتالية  فألنشطة 

فلحالي :
أعلال متنوعة
أعلال فلزرفعة

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
17  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/112.
779I

ANEXIS CONSEIL

AUSTRAL LOGISTICS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ANEXIS CONSEIL
)1 زنقة صربي بوجلعة فلطابق 
فالول فلشقة 6 فلدفر فلبيضاء، 
Casablanca ،(2112 فملغرب

AUSTRAL LOGISTICS شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )1, زنقة 
صربي بوجلعة فلطابق فألول شقة 

رقم 6 - 2112) فلدفر فلبيضاء 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5(8005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 1ج  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.AUSTRAL LOGISTICS
غرض فلشركة بإ جاز : تجار0

فستيبف  و تصد ر.
)1, زنقة   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
شقة  فألول  فلطابق  بوجلعة  صربي 
رقم 6 - 2112) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلنوفري  فمينة  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلنوفري عنوفنه)ف)   فمينة  فلسيد0 
عبدفلسالم  زنقة  و  روما  زنقة  زفوية 
فلخطابي إقامة وليلي طابق ج شقة 7 

1092) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلنوفري عنوفنه)ف)   فمينة  فلسيد0 
عبدفلسالم  زنقة  و  روما  زنقة  زفوية 
فلخطابي إقامة وليلي طابق ج شقة 7 

1092) فلدفر فلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 8005)5.

782I

GHIZLANE DOUBLANE

TAX ADVISOR
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 علار0 فلعبدي شارع محلد 
فلسا س ، 0222)، فلجد د0 فملغرب

TAX ADVISOR شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة سلية 
فقامة شهرزف  1 فلطابق ج رقم ج1  - 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8529
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 TAX  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ADVISOR
 : بإ جاز  فلشركة  غرض 

.COMPTABLE AGREE
زنقة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
سلية فقامة شهرزف  1 فلطابق ج رقم 

ج1  - 2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : بوظهر  محلد  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
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وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  بوظهر  محلد  فلسيد 
شارع  فلعبدي  علار0   25 فلشقة 
فلجد د0   (0222 فلسا س   محلد 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  بوظهر  محلد  فلسيد 
شارع  فلعبدي  علار0   25 فلشقة 
فلجد د0   (0222 فلسا س  محلد 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 55ج828.

781I

مركز فلجبا ات و فملحاسبة

HS SAKANE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

مركز فلجبا ات و فملحاسبة
رقم 1ج فلطابق فلرفبع علار0 فمنار ، 

52ج86، فنزكان فملغرب
HS SAKANE  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 

66) مكرر حي فملسيب0 ف ت ملول  - 
86152 ف ت ملول  فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج1767.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 10  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
فلحسين     (0( فلسيد  تفويت 
من  فجتلاعية  حصة  )جج  لربهيمي 
 (0( فلسيد  666 حصة لفائد0   أصل 
 18 بتاريخ  فلقا�سي   ف ت  فلحسين  

 جنرب ))2).
فلحسين     (0( فلسيد  تفويت 
من  فجتلاعية  حصة  0جج  لربهيمي 
فلسيد  لفائد0   حصة   666 أصل 
18  جنرب  بتاريخ  تهامي  حلان   (0(

.(2((

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
27  نا ر  بتاريخ  بانزكان   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 08.
78(I

فإلتلانية فملغربية لتصحيح فلحسابات وفلتصريحات 

فلضريبية

شركة الخيام التحضيرية 
للمدارس العليا

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
قفل فلتصفية

فإلتلانية فملغربية لتصحيح 
فلحسابات وفلتصريحات فلضريبية

ج11 شارع محلد فلخامس 
BP2447، 30000، فاس فملغرب

شركة فلخيام فلتحضيب ة لللدفرس 
فلعليا شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي :  رقم ١ 

زنقة ٢٧ شارع فلطربي حيالسعا 0 ١  
فاس - 2222ج  فاس فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

109ج).
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( )1  نا ر  فملؤرخ في 
لللدفرس  فلتحضيب ة  فلخيام  شركة 
فملسؤولية  ذفت  شركة  فلعليا 
 022.222 رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0 
 رهم وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  رقم 
١ زنقة ٢٧ شارع فلطربي حيالسعا 0 
١  فاس - 2222ج  فاس فملغرب نتيجة 
وفنخفاض  فلطلبة   تسجيل  للعدم  

فلكلي   لرقم فالعلال.
و عين:

  ALAMI LOUATI فلسيد)0) 
2222ج   فاس  عنوفنه)ف)   و   DRISS

فاس فملغرب كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
 ١ رقم  وفي    (2(( )1  نا ر  بتاريخ 
زنقة ٢٧ شارع فلطربي حيالسعا 0 ١  

فاس - 2222ج  فاس فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم ))2)/8ج).
Iج78

FINANCES.NET

 UNIVERS INVEST S.A.R.L
AU

إعالن متعد  فلقرفرفت

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

 UNIVERS INVEST S.A.R.L AU

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: علار0 17 

، شارع فالبطال ، شقة رقم )1 ، 

أكدفل ، فلرباط ، فملغرب. - 12222 

فلرباط فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.116609

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 1ج  جنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

تحويل  على  فلعام  فلجلع  صا ق 

ألف حصة)1222) من طرف فلسيد 

جلسلائة  هشام:   إ لياس  أسكور 

عبد  فلسيد  لصالح  حصة   (522(

هللا بدفع ، و جلسلائة )522) حصة 

لصالح فلسيد عبد فلرحلان  بدفع

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي:  

للشركة  فلقانوني  فلشكل   صبح 

 
ً
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 بدال

محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة  من 

ذفت شريك وحيد.

على  فلذي  نص  ج:  رقم  قرفر 
أسكور  فلسيد  فستقالة  بعد  ما لي: 
إ لياس هشام من مهامه كلسيب قرر 

فلجلع فلعام تعيين فلسيد عبد هللا 

 ، بدفع  بدفع وفلسيد عبد فلرحلان  

مسيب ن مشاركين لفتب0 غيب محدو 0.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

)1: فلذي  نص  7 و  6 و  بند رقم 

فلشكل  و  فلحصص  ما لي:  على 

فلقانوني و فلتسييب 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بالرباط   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج102)1.
780I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 MOROCCAN HOUSE
HOTELS

إعالن متعد  فلقرفرفت

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 MOROCCAN HOUSE HOTELS
«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: فضاء 

باكي زفوية زنقة محلد سليحة و بييب 
بارو ، مكتب رقم 18ج  - 2222) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
ج12969 .

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في )) نونرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي:  
فلنظام  في  ما ي  جطأ  تصحيح   -
باالسم  وفملتعلق  للشركة  فألسا�سي 
فلشركة  ملسيب  و  للشريك  فلعائلي 
تم  فلذي  محلد»  «فملجدوب  فلسيد 
«مجدوب محلد  نسخه جطأ باسم 
رقم  فلوطنية  للبطاقة  فلحامل   ،»

  . L951(0
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
زنقة   0» إقفال فلفرع فملتوفجد في   -

محلد سليحة فلدفر فلبيضاء» 
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
للشركة  فالجتلاعي  فملقر  تحويل   -
زنقة   0» فلتالي:  فلجد د  فلعنوفن  إلى 

محلد سليحة فلدفر فلبيضاء»
قرفر رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
فلعنوفن  في  فملتوفجد  فلفرع  ضم   -
 ، كيليز   ، لوبان  شارع  «ج   : فلتالي 
مرفكش» ، إلى فلعنوفن فلجد د لللقر 
فلرئي�سي فملتوفجد في: «0 زنقة محلد 

سليحة ، فلدفر فلبيضاء.
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قرفر رقم 5: فلذي  نص على ما لي: 
- تعد ل فلنظام فألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 
فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم 5: فلذي  نص على ما لي: 
فملقر فالجتلاعي

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828608.
785I

GATT FIDUCIAIRE

ميكرو ماك�سي للخدمات
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

GATT FIDUCIAIRE
 AV IBN KHALDOUNE APPT 86
N°1 ، 50000، MEKNES MAROC
ميكرو ماك�سي للخدمات  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 

فالسلاعيلية ) .فبن سينا علار0   
رقم 1  .فملحل -2مكرر م ج  مكناس  

- 52222 مكناس فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج5516
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 12  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
ميكرو   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

ماك�سي للخدمات .
غرض فلشركة بإ جاز : -فلوساطة 
فلدفع  وجدمات  فالموفل  تحويل  في 

فالجرى
- فع فلفوفتيب

وغيب  فملباشر  فالستغالل  -جلق 
فملباشر

فلعلليات   جليع   ، أعم  -وبشكل 
وغيب  وفملنقولة  وفملالية  فلتجارية 
فملنقولة فملتعلقة بشكل مباشر أو غيب 

مباشر .

 : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فالسلاعيلية ) .فبن سينا علار0   رقم 
 - مكناس   -2مكرر م ج   .فملحل    1

52222 مكناس فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99  سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 922   : فالمرفني  سعد  فلسيد  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 52   : فالمرفني   ف ريس  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 52   : فلعرفي�سي   رجاء  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  فالمرفني   فلسيد سعد 
فقامة ما شاء هللا زنقة جعفر فلصد ق 
فكدفل فلرباط 52222 فلرباط فملغرب 
عنوفنه)ف)  فالمرفني   ف ريس  فلشركة 
حي   0 زنقة  حورية  فقامة   ( شقة 
 52222 )م ج مكناس   فالسلاعيلية 

مكناس  فملغرب .
عنوفنه)ف)  فلعرفي�سي   فلسيد رجاء 
فلسلطان بن عبد هللا م ج  زنقة   8

مكناس  52222 مكناس  فملغرب .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فالمرفني   فلسيد سعد 
فقامة ما شاء هللا زنقة جعفر فلصد ق 
فكدفل فلرباط 52222 فلرباط فملغرب 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 27).
786I

STE: CONDIS4MAR 

CONDIS4MAR SARL.AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE: CONDIS4MAR
شارع 2) غشت علار0 رقم 77) 
فلشقة ج2 فملر�سى فلعيون شارع 
مزوفر حي فلقدس رقم ج06.، 

72222، فلعيون فملغرب

CONDIS4MAR SARL.AU شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مشروع 
مد نة فلوحد0 فلشطر فلثاني رقم  
601I  فلعيون. - 72222 فلعيون 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9851ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج1  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.CONDIS4MAR SARL.AU
: مقاول في  غرض فلشركة بإ جاز 

مجال فلصناعة فلغدفئية:
جني فلخضر و فلفوفكة باإلضافة 
و  تلفيفها  و  تعبئتها  و  تحضيبها  فلى 
فلثجار0 في  تجليدها قصد فلتوزيع، 
فألسلاك فلطازجة وفملجلد0 وفملعلبة، 

فإلستيبف  و فلتصد ر.
مشروع   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
رقم   فلثاني  فلشطر  فلوحد0  مد نة 
فلعيون   72222  - فلعيون.    601I

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فملعروفي  فلسيد سعيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فملعروفي عنوفنه)ف)  فلسيد سعيد 
 (77 رقم  علار0  غشت   (2 شارع 
 72222 فلعيون  فملر�سى  ج2  فلشقة 

فلعيون فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

فملعروفي عنوفنه)ف)  فلسيد سعيد 
 (77 رقم  علار0  غشت   (2 شارع 
 72222 فلعيون  فملر�سى  ج2  فلشقة 

فلعيون فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))/90.

787I

بابي فو  مغرب

BABY FOOD MAGHREB
شركة فلتوصية باألسهم 

تعيين مرفقبي فلحسابات

بابي فو  مغرب
25, شارع سجللاسة بلفد ر فلدفر 
فلبيضاء، 22ج2)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
BABY FOOD MAGHREB  «شركة  

فملساهلة»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 25 شارع 
سجللاسة بلفد ر  فلدفر فلبيضاء  

222)) فلدفر فلبيضاء  فملغرب .
«تعيين مرفقبي فلحسابات»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.82825

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 2ج شتنرب 1)2)

فلحسابات  مرفقبي  تعيين  تقرر 
جالل فلسنوفت فملالية فلتالية: 

- 1)2). ))2).ج)2)
فألشخاص فلطبيعيون: 
فألشخاص فملعنويون: 

AHEC COUNSULTING «شركة 
مرفقب  بصفتها   » باألسهم  فلتوصية 
فلحسابات  وفلكائن مقرها فالجتلاعي 
فلطابق  فملومن  عبد  شارع   005 ب: 
فلبيضاء   فلدفر   ((222  ،(0 رقم   5
وفملسجلة بالسجل فلتجاري  فملغرب  

تحت رقم: -
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 27 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم )52ج82.

788I
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مستامنة شامة

SOUMED DISTRIBUTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع فملسيب0 رقم )10 فلطابق فالول 

فلناظور شارع فملسيب0 رقم )10 
فلطابق فالول فلناظور، 222)6، 

فلناظور فملغرب
SOUMED DISTRIBUTION شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )10 

شارع فملسيب0 فلطابق فالول فلناظور 
فلناظور 222)6 فلناظور فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

7)0ج)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 29  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.SOUMED DISTRIBUTION
فالستيبف    : غرض فلشركة بإ جاز 

و فلتصد ر
فستربف  ف وفت  فلسباكة

توزيع ف وفت فلسباكة.
 10(  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
شارع فملسيب0 فلطابق فالول فلناظور 

فلناظور 222)6 فلناظور فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : محلد  سوكيلي  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
فلحفيظ  عبد  سوكيلي  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   (52   :

للحصة.
 (52   : نس  سوكيلي  و  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 52222  : فلسيد سوكيلي محلد 
بقيلة 122  رهم.

 : فلحفيظ  عبد  سوكيلي  فلسيد 
5222) بقيلة 122  رهم.

 (5222  : فلسيد سوكيلي  و نس 
بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد سوكيلي محلد عنوفنه)ف) 
 6(222 فلدريوش   2( فلسعا 0  حي 

فلدريوش فملغرب.
فلحفيظ  عبد  سوكيلي  فلسيد 
فلناظور  فهرفكاشا  حي  عنوفنه)ف) 

222)6 فلناظور فملغرب.
عنوفنه)ف)  فلسيد سوكيلي  ونس 
 6(222 فلدريوش   2( فلسعا 0  حي 

فلدريوش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد سوكيلي محلد عنوفنه)ف) 
 6(222 فلدريوش   2( فلسعا 0  حي 

فلدريوش فملغرب
فلحفيظ  عبد  سوكيلي  فلسيد 
فلناظور  فهرفكاشا  حي  عنوفنه)ف) 

222)6 فلناظور فملغرب
عنوفنه)ف)  فلسيد سوكيلي  ونس 
 6(222 فلدريوش   2( فلسعا 0  حي 

فلدريوش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 20  نا ر 

))2) تحت رقم 1).

789I

ANINI HASSAN COMPTABLE AGREE- PP

PARA LEMFENNEN
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

 ANINI HASSAN COMPTABLE
AGREE- PP

 N° 02 SOCOMA -A- ASEKJOUR
 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

PARA LEMFENNEN شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مرآب 
حد قة فلياسلين رقم 67 فلشطر 
ج تامنصورت مرفكش - 22ج02 

مرفكش فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.118099

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  2ج  جنرب  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
PARA LEMFENNEN  مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
فلياسلين  حد قة  مرآب  فإلجتلاعي 
رقم 67 فلشطر ج تامنصورت مرفكش 
 : مرفكش فملغرب نتيجة ل  22ج02   -

تعذر تحقيق غرض فلشركة.
مرآب  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فلشطر   67 رقم  فلياسلين  حد قة 
22ج02   - مرفكش  تامنصورت  ج 

مرفكش فملغرب. 
و عين:

و  ملفنن  جد جة   فلسيد)0) 
فلياسلين  حد قة  عنوفنه)ف) 
 9 فلشقة   8 فملدجل   (6 فملجلوعة 
22ج02 مرفكش فملغرب  تامنصورت  

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 
18  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج187ج1.

792I

smaticomp

COMP TMS SARL 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

 COMP TMS SARL  شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 151 زنقة 
فسامة فبن زيد فلطابق )  فلحي 

فاليسر منطقة فملعاريف - 2222) 
فلدفر فلبيضاء   فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5(8781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 2)  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 COMP  : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

. TMS SARL
و  كرفء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

توزيع فلسقالة.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : 151 زنقة 
فسامة فبن زيد فلطابق )  فلحي فاليسر 
فلدفر   (2222  - فملعاريف  منطقة 

فلبيضاء   فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : فلسيد عبد هللا فمر وش  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد حكيم رويقة :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
 522  : فمر وش  عبد هللا  فلسيد 

بقيلة 122  رهم.
فلسيد حكيم رويقة : 522 بقيلة 

122  رهم.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد عبد هللا فمر وش عنوفنه)ف) 
فقامة فسية )) شقة 9 شارع فلجيش 
مكناس    52222 فمللكي م ج مكناس 

فملغرب  .
عنوفنه)ف)  رويقة  حكيم  فلسيد 
شارع كنيدي علار0 رويكة حي   190
فسفي   (2162 فسفي  فملستشفى 

فملغرب  .
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وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عبد هللا فمر وش عنوفنه)ف) 
قامة فسية )) شقة 9 شارع فلجيش 
مكناس    52222 فمللكي م ج مكناس 

فملغرب
عنوفنه)ف)  رويقة  حكيم  فلسيد 
شارع كنيدي علار0 رويكة حي   190
فسفي   (2162 فسفي  فملستشفى 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828799.

791I

Cabinet Abdelaziz Almechatt

 Société pour l ‹Emulsion
 des Papiers Techniques «

» EMULTEC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

Cabinet Abdelaziz Almechatt
 avenue Hassan II, 83 ، 20130،

Casablanca Maroc
 Société pour l ‹Emulsion des

 Papiers Techniques « EMULTEC
« شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1)زنقة 
طاووس - 2102) فلدفرفلبيضاء 

فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج7ج6).

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 1)  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
 GIULIO  (0( فلسيد  تفويت 
من  فجتلاعية  حصة   MARGINI 1
 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1 أصل 
 (2 بتاريخ   BRIGITTE MARGINI

 جنرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 8ج8285.

79(I

Consultation internationale  6870  

ALIZES INTERNATIONAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

  Consultation internationale
6872

شارع محلد فلخامس فضاء يسرى 
فلطابق 12 رقم 55ج ، 2122)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
ALIZES INTERNATIONAL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )) شارع 

يعقوب فملنصور فضاء يعقوب 
فملنصور فلطابق فلثالت رقم 1ج - 

2ج)2) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8169
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 28  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ALIZES : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.INTERNATIONAL
وكالة   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فالسفار.
)) شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
يعقوب  فضاء  فملنصور  يعقوب 
 - 1ج  رقم  فلثالت  فلطابق  فملنصور 

2ج)2) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
752 حصة    : فلسيد جليل مد ح 

بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد0 منيا حسني :  52) حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  مد ح  جليل  فلسيد 
زنقة عباس فبن فرناس فلوفزيس   19

2012) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

عنوفنه)ف)  حسني  منيا  فلسيد0 

فملد نة   (61 فيال  ستي  كولف 

فلخضرفء بوسكور0 فلنوفصر )718) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  حسني  منيا  فلسيد0 

فملد نة   (61 فيال  ستي  كولف 

فلخضرفء بوسكور0 فلنوفصر )718) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم ج82769.

Iج79

ISDM CONSULTING

CLIP SUD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

فلعيون فملغرب

CLIP SUD شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 

مد نة فلوحد0 رقم 9ج0 بلوك ج 

فلعيون - 72222 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5)99ج

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 17  نا ر 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 CLIP  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.SUD

فلسباكة   : غرض فلشركة بإ جاز 

وأعلال فلتبكيب فألجرى.

تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

ج  بلوك  9ج0  رقم  فلوحد0  مد نة 

فلعيون - 72222 فلعيون فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد عبد فلعزيز فلنقاش :  622 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 022   : فلفطاش  فلسيد سعيد  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد سعيد  فلفطاش عنوفنه)ف) 

 875 رقم  و  بلوك  مارس   (5 مد نة 

فلعيون 72222 فلعيون فملغرب.

فلنقاش  فلعزيز  عبد  فلسيد 
بلوك ج مد نة  9ج0  رقم  عنوفنه)ف) 
فلعيون   72222 فلعيون  فلوحد0 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلنقاش  فلعزيز  عبد  فلسيد 
بلوك ج مد نة  9ج0  رقم  عنوفنه)ف) 
فلعيون   72222 فلعيون  فلوحد0 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

18  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/108.

790I

CASSAP

ESPACE 4R  الفضاء  4 ر
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CASSAP

 Immeuble A61 Op.El Ferdaous

 GH 2 Appart.2 au RDC  El

 Oulfa Hay Hassani، 20220،

Casablanca Maroc

ESPACE 4R  فلفضاء  0 ر شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد



1997 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1) 

شارع أبو عبد هللا نافع ريزيدنس 

بن علر فلطابق فلرفبع شقة 12 

 Rue ,(1 معارف - فلدفر فلبيضاء

 Abou Abdellah Nafii Résidence

 Ben Omar au 4eme étage,

 Appartement 10, Maarif –

Casablanca 20100 فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

ESPACE 4R  فلفضاء  0 ر.

 Café  : بإ جاز  فلشركة  غرض 

قهو0   snack et débit de boisson

ووجبة جفيفة.

1) شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 

أبو عبد هللا نافع ريزيدنس بن علر 

فلطابق فلرفبع شقة 12 معارف - فلدفر 

 Rue Abou Abdellah  ,(1 فلبيضاء 

 Nafii Résidence Ben Omar au

 4eme étage, Appartement 10,

 Maarif – Casablanca 20100

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 ESPACE 4R  : 1000 فلشركة 

بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :

رحلوني  بوشعيب  فلسيد  فلسيد 
 ، فلسكني  فلعليا  مجلع  عنوفنه)ف) 
فلنوفصر   PCE - ،  فر بوعز0   19 رقم 

2192) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
رحلوني  بوشعيب  فلسيد  فلسيد 
 Mr Bouchaib RAHMOUNI
 ، فلسكني  فلعليا  مجلع  عنوفنه)ف) 
فلنوفصر   PCE - ،  فر بوعز0   19 رقم 

2192) فلدفر فلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 2ج8280.

795I

CAF MAROC

NATUREBIOFARM
إعالن متعد  فلقرفرفت

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
NATUREBIOFARM «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: زنقة وف  
زيز فلرقم 2) فقامة كاسطيا فلطابق 

فلثاني رقم 12 - 92222 طنجة 
فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

629ج)1.
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 2ج  جنرب 1)2)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

على  فلذي  نص   :1 رقم  قرفر 
من  فلشركة  نشاط  تغييب  ما لي: 
وتسويق  إنتاج  فلطحالب،  «زرفعة 
منتجات  «تاجر  إلى  فلسبيبولينا» 

فلزرفعة فملائية».
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

تعد ل فلقانون فألسا�سي.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

فلذي  فملعنية:  فلبنو   رقم  بند 
 نص على ما لي: فلتعد الت أعاله.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 52268).

796I

ISDM CONSULTING

ABRA CERAME
شركة ذفت مسؤلية 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
ABRA CERAME شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 
1522 بدون رقم فلعيون - 72222 

فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9891ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج1  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ABRA  : فإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.CERAME
غرض فلشركة بإ جاز : شرفء وبيع 

فلسيبفميك وفلبالط.
تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 72222  - فلعيون  رقم  بدون   1522

فلعيون فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد  وسف فبرفيش 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد  وسف فبرفيش عنوفنه)ف) 
 85222 تيزنيت  عرفة  تجزئة   82

تيزنيت فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد  وسف فبرفيش عنوفنه)ف) 
 85222 تيزنيت  عرفة  تجزئة   82

تيزنيت فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/ج)1.

797I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

FAMILY BAKERY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
FAMILY BAKERY شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 

100 ك، زنقة ) تجزئة فلحد قة، 
ثغات فاس  - 2222ج فاس فملللكة 

فملغربية.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج6627.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 29  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
تفويت فلسيد )0) نعيلة  فلعزري 
022 حصة فجتلاعية من أصل 022 
حصة لفائد0  فلسيد )0) هدى شبيه 

بتاريخ 29  جنرب 1)2).
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
18  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم )5).

798I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

FAMILY BAKERY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب تسلية 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
FAMILY BAKERY شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فالجتلاعي رقم 

100 ك، زنقة ) تجزئة فلحد قة 
ثغات فاس - 2222ج فاس فملللكة 

فملغربية.
تغييب تسلية فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج6627

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم تغييب   (2(1 29  جنرب  فملؤرخ في 
 FAMILY» من  فلشركة  تسلية 
 BOULANGERIE» إلى   «BAKERY

. «CHABIH
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم )5).

799I

ARKAM WA HISSABAT

AZR NEGOCE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

ARKAM WA HISSABAT
59 شارع بور و إقامة طه ، 2222)، 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
AZR NEGOCE شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 
طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  رب 
فمليتب زنقة ب رقم ج - 2222) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(009(1

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  7)  جنرب  فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
  AZR NEGOCE فلوحيد  فلشريك 
1.222.222  رهم  رأسلالها  مبلغ 
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  رب فمليتب 
زنقة ب رقم ج - 2222) فلدفر فلبيضاء 
فملغرب نتيجة ل : وفا0 مسيب فلشركة.
ب  رب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فلدفر   (2222  - ج  فمليتب زنقة ب رقم 

فلبيضاء فملغرب. 
و عين:

و  فلربيبي  زكرياء   فلسيد)0) 
رقم  ب  زنقة  فمليتب  عنوفنه)ف)  رب 
فملغرب  فلبيضاء  فلدفر   (2222 ج 

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 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828517.
822I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE JAWHARAT EL
BSABSA SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE JAWHARAT EL
BSABSA SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلفرح 

تيسة تاونات - 0222ج تاونات 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(2(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 10  نا ر 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

 SOCIETE JAWHARAT EL BSABSA

.SARL

محطة   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وقو  .

عنوفن فملقر فالجتلاعي : حي فلفرح 

تيسة تاونات - 0222ج تاونات فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 652   : فلسيد عبد فلنبي فلحجام 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد0 فميلة قلوبي :  52ج حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلحجام  عبدفلنبي  فلسيد 

فلدمنة  حي  فلفدفء  شارع  عنوفنه)ف) 

تاونات 0222ج تاونات فملغرب.

عنوفنه)ف)  قلوبي  فميلة  فلسيد0 

تاونات  0222ج  تاونات  شارع فلفدفء 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلحجام  فلنبي  عبد  فلسيد 

فلدمنة  حي  فلفدفء  شارع  عنوفنه)ف) 

تاونات 0222ج تاونات فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بتاونات  

))2) تحت رقم 2).

821I

ISDM CONSULTING

NAJI CARS   SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

إنشاء فرع تابع للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

فلعيون فملغرب
NAJI CARS   SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة زمور 

رقم )ج حي فلوحد0 21 فلعيون - 
72222 فلعيون فملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
95ج)).

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 26  نا ر ))2) تقرر إنشاء 
فلتسلية   تحت  للشركة   تابع  فرع  
و    SOCIETE NAJI CARS SARL
لبقا�سي  شارع  بالعنوفن  فلكائن 
بوجدور   71222  - بوجدور  عياض 
فملغرب و فملسيب من طرف فلسيد)0) 

ناجي محلد علي.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))/)15.

82(I

موتق

بريماكس
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

موتق
فلدفر فلبيضاء عين فلشق فلعلارية 
فلسكن فال نيق 025 فلضابق فالول 
25 ، 2222)، لدفر فلبيضاء فملغرب

بريلاكس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلدفر 
فلبيضاء 6, شارع غيليغ , حي 
فملستشفيات    - 222) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.



1999 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.7(507

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تلت   (2(1 1ج  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

تفويت فلسيد )0) مصطفى ملخنث 

حصة فجتلاعية من أصل   (1.222

 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   (1.222

جالد ففر ي بتاريخ 1ج  جنرب 1)2).

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828170.

Iج82

FIDUALOUKHOUA SARL

 SOCIETE RADESS
INGENIERIE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

FIDUALOUKHOUA SARL

 N°150 RES AL YAKOUT AL

 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS

FES، 30000، FES MAROC

 SOCIETE RADESS INGENIERIE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي عرسة 

فلزيتون مجلوعة فلسكنية رقم 1 

علار0 رقم 5 فلطابق 1 شقة رقم ) 

فاس 2222ج فاس فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.07957

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 أكتوبر  ج1  في  فملؤرخ 

حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

  SOCIETE RADESS INGENIERIE

مبلغ رأسلالها 62.222  رهم وعنوفن 
فلزيتون  عرسة  فإلجتلاعي  مقرها 

1 علار0 رقم  مجلوعة فلسكنية رقم 

5 فلطابق 1 شقة رقم ) فاس 2222ج 

فاس فملغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

فلنشاط فألجتلاعي .

عرسة  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
 1 رقم  فلسكنية  مجلوعة  فلزيتون 
 ( شقة رقم   1 فلطابق   5 علار0 رقم 

فاس 2222ج فاس فملغرب. 
و عين:

و  صافي  ف ريس    فلسيد)0) 
فلزيزفون  شارع   09 رقم  عنوفنه)ف) 
فملغرب  فاس  2222ج  فلنبجس 

كلصفي )0) للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 
فلزيتون مجلوعة فلسكنية  عرسة   :
شقة   1 فلطابق   5 علار0 رقم   1 رقم 

رقم )
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
26  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم ))/)9.
820I

رمزي لالستشارفت

SAHARA GENECIVIL
إعالن متعد  فلقرفرفت

رمزي لالستشارفت
شارع 0) نونرب علار0 حلدي ولد 

فلرشيد فلطابق رقم 21 شقة رقم 21 
فلعيون ، 72222، فلعيون فملغرب

SAHARA GENECIVIL «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: شارع فم 
فلسعد علار0 08 فلطابق فلثالث رقم 
12 فلعيون - 72222 فلعيون فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

ج501).
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في ج2  نا ر ))2)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
522 حصة من فلسيد رشيد  تفويت 
فلوهاب  عبد  فلسيد  فلى  فلنجلاوي 

بندف 0
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
نقل مقر فلشركة فلى فلعنوفن فلتالي: 

رقم )) فلحي فلحجري فلعيون

قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
شركة  من  فلقانوني  فلشكل  تحويل 
شركة  فلى  محدو 0  مسؤولية  ذفت 
ذفت  مسؤولية محدو 0 ذفت شريك 

وفحد
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 1: فلذي  نص على ما لي:   
فلقانون  في  فلتالية  فلبنو   تحيين 

فالسا�سي للشركة 3,4,6,7,16
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/157.
825I

nador conseil sarl au

A-L TRADING
إعالن متعد  فلقرفرفت

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
A-L TRADING «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: شارع 
طنجة رقم ج9 - 222)6 فلناظور 

فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.(2009

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 27  نا ر ))2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
 522 نصر  لوكيلي  فلسيد  بيع  فقرفر 
فلعدك  للسيد  فجتلاعية  حصة 

أحلد
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
من  نصر  لوكيلي  فلسيد  فستقالة 

منصب مسيب فلشركة
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 

تحيين فلنضام فالسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
من  للشركة  فلقانوني  تغييبفلشكل 
فلى  شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

على  فلذي  نص  6و7:  رقم  بند 
 122222 فلشركة  رفسلال  ما لي: 

حصة   1222 فلى  مقسلة   رهم 

122  رهم  قيلة  من  فجتلاعية 

للحصة كلها في ملك فلسيد فلعدك 

فحلد

على  فلذي  نص  ج1:  رقم  بند 

تسيب فلشركة من قبل فلسيد  ما لي: 

فلعدك أحلد

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 10  نا ر 

))2) تحت رقم 75.

826I

comptasultlta sarl

TASNIM LIL ISKANE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

comptasultlta sarl

تجزئة جد جة زنقة وف  ورغة فلرقم 

01) فلطابق فالول فلدرو0 برشيد ، 

)2)6)، فلدرو0 فملغرب

TASNIM LIL ISKANE شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1) شارع 

عبد هللا نافع فقامة بن علر فلطابق 

فلرفبع  فلشقة 12 معاريف  - 72ج2) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
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عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.TASNIM LIL ISKANE
منعش   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

عقاري.
1) شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
عبد هللا نافع فقامة بن علر فلطابق 
فلرفبع  فلشقة 12 معاريف  - 72ج2) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : هشام  فلزين  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  هشام  فلزين  فلسيد 
فلدرو0    (8 رقم   1 فملد نة  تحزئة 

)2)6) فلدرو0 فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  هشام  فلزين  فلسيد 
فلدرو0    (8 رقم   1 فملد نة  تحزئة 

)2)6) فلدرو0 فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828729.
827I

SM PARTNERS

YOUSI INVEST
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

SM PARTNERS
جج مجلوعة عرسة لكبيب فلطابق 

فألر�سيِ  مكتب بِ 1 إمتدف  فملعاريف 
maroc 2222)، فلدفر فلبيضاِء ،
YOUSI INVEST شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 12 
زنقة فلحرية فلطابق ج شقة 
5 فلدفرفلبيضاء - 2)21)  

فلدفرفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج)87)5

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 YOUSI : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.INVEST
إ فر0   -  : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فمللتلكات؛
وبيع وتأجيب وتأجيب وإ فر0  شرفء   -

وإ فر0 جليع فلعقارفت ؛
- فلتطوير فلعقاري؛

معاملة  أي   ، أعم  وبشكل   -
أو  مالية  أو  صناعية  أو  تجارية 
منقولة أو عقارية قد تكون مرتبطة 
بشكل مباشر أو غيب مباشر بأي من 
فملذكور0 أعاله أو أي أشياء  فألشياء 
أجرى ملاثلة أو ذفت صلة قد تعزز 
بلا في ذلك أنشطة   ، تنلية فلشركة 

فالستيبف  أو تصد ر..
 12  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 5 شقة  ج  فلطابق  فلحرية  زنقة 
فلدفرفلبيضاء - 2)21)  فلدفرفلبيضاء 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد0 يسرى ربيع أندل�سي :  52 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
  : بنشقرون  تو ي  محلد  فلسيد 
52 حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
أندل�سي  ربيع  يسرى  فلسيد0 
بلحاج  أبو عبدهللا  ملر   9 عنوفنه)ف) 

أنفا 22)2)  فلدفرفلبيضاء فملغرب.
بنشقرون  تو ي  محلد  فلسيد 
سيدي  شارع   12 عنوفنه)ف)  
فلدفرفلبيضاء    (2122 عبدفلرحلن 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

أندل�سي  ربيع  يسرى  فلسيد0 

بلحاج  أبو عبدهللا  ملر   9 عنوفنه)ف) 

أنفا 22)2)  فلدفرفلبيضاء فملغرب

بنشقرون  تو ي  محلد  فلسيد 

سيدي  شارع   12 عنوفنه)ف)  

فلدفرفلبيضاء    (2122 عبدفلرحلن 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم -.

828I

OREA

 MANZIPATRIMOINE

LAÂYOUNE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

OREA

RES M ، 20000، CASA MAROC

 MANZIPATRIMOINE

LAÂYOUNE شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ساحة 

فلحرية )فلحرية) زنقة 21 علار0 ج2 

شقة 20 شارع فألميب موالي عبد هللا 
فلحي فملحلدي ،  - 72222 فلعيون 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

7)98ج

 (1 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1  جنرب 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

 MANZIPATRIMOINE  :

.LAÂYOUNE

إنشاء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

أي  وبناء  وتشغيل  وتطوير  وتللك 

فلسياحية  للوجهات  عقاري  مجلع 

مثل فلفنا ق ....

ساحة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

ج2  علار0   21 زنقة  )فلحرية)  فلحرية 

20 شارع فألميب موالي عبد هللا  شقة 

فلعيون   72222  -   ، فلحي فملحلدي 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

12.222.222  رهم، مقسم كالتالي:

 ISTITMAR WA فلشركة 

 MOUSSAHAMA ARABIA

حصة بقيلة   IFRIQUIA :  75.000

122  رهم للحصة .

 MANZI PATRIMOINE فلشركة 

122  رهم  حصة بقيلة   :  (5.222

للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلشركة فستثلار ومساحلة عربية 

إفريقية عنوفنه)ف) 5ج زنقة فلناصرين 

فلبيضاء  فلدفر    (2(22 بوسجور 

فملغرب.

باتريلوفن  مانزي  فلشركة 

فلفرنسيين  زنقة  8ج  عنوفنه)ف) 

فلدفر    (2(92 فلسو فء  فلصخور 

فلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 نازلي فلوسالتي عنوفنه)ف) 

فقامة  ونزفك تجزئة سندبا  علار0 

عين فلذئاب   1ج  شقة   ( طابق  س1 

2182) فلدفر فلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/)6.

829I



2001 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

فلناظور للحسابات

RIFTRADIV
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

فلناظور للحسابات
شارع فالميب سيدي محلد فلحي 
فال فري سيتي فملحلد ة بلوك   
فلطابق فلثاني رقم 5 ، 222)6، 

فلناظور فملغرب
RIFTRADIV شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلحي 

فلجد د رقم 8ج5 فلعروي فلناظور 
222)6 فلناظور فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(1927
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم   (2(1 7)  جنرب  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
«62.222)  رهم» أي من «122.222 
عن  «62.222ج  رهم»  إلى   رهم» 
مع   ون  مقاصة  إجرفء    : طريق 
فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 10  نا ر 

))2) تحت رقم 71.
812I

ECOTIC

SIMAFOC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

ECOTIC
 rue mohamed diouri 80

 casablanca ، 20000، casablanca
maroc

SIMAFOC شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  رب 
فلفقرفء فلزنقة 2ج رقم 1) - 2552) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.519(5

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 5) غشت 1998 تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
 -  (1 رقم  2ج  فلزنقة  فلفقرفء  « رب 
إلى  فملغرب»  فلبيضاء  فلدفر   (2552
زنقة عبد فلسالم فلخطابي مرس   6»
فلبيضاء   فلدفر   (2522  - فلسلطان 

فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 27 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

شتنرب 1998 تحت رقم 108222.

811I

MHN MOUSSAOUI

MHN MOUSSAOUI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

MHN MOUSSAOUI
fes ، 30000، fes MAROC

MHN MOUSSAOUI شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 
فالجضر غالن علار0 رقم ) فلطابق 
فالول شارع شفشاوني م ج فاس - 

2222ج فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1ج729
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 12  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 MHN  : فإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.MOUSSAOUI
أعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبناء متنوعة
.

زنقة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلطابق   ( فالجضر غالن علار0 رقم 
 - فالول شارع شفشاوني م ج فاس 

2222ج فاس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 5.222   : علي  مساوي  فلسيد 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  علي  مساوي  فلسيد 
تجزئة فالز هار طريق رفس فملاء  1ج) 

فاس 2222ج فاس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  علي  مساوي  فلسيد 
تجزئة فالز هار طريق رفس فملاء  1ج) 

فاس 2222ج فاس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 68).
81(I

 NCCF «NET CONSEIL JURIDIQUE

COMPTABLE ET FISCAL

NET CONSEIL JURIDIQUE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

 NCCF «NET CONSEIL
 JURIDIQUE COMPTABLE ET

FISCAL
 N°7 PORTE F RESIDENCE

 MANESSMANE BD HASSAN
 II MOHAMMEDIA ، 1،

MOHAMMEDIA MAROC
  NET CONSEIL JURIDIQUE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : رقم 7 
إقامة مانسلان  -علارF 0  شارع 

فلحسن فلتاني   - 2822)  فملحلد ة 
فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5ججج1.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 12  جنرب  في  فملؤرخ 
  NET CONSEIL JURIDIQUE حل 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 مبلغ 

وعنوفن  2.222ج  رهم  رأسلالها 

إقامة   7 رقم  فإلجتلاعي  مقرها 

شارع فلحسن    F -علار0  مانسلان  

فملحلد ة فملغرب    (2822  - فلتاني   

نتيجة لحل مسبق للشركة.

و عين:

و  فلتعالبي  مصطفى   فلسيد)0) 

2ج28)   فلوحد0  حي   0(0 عنوفنه)ف) 

 (0( كلصفي  فملغرب  فملحلد ة 

للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 

0)0 حي  1)2) وفي  12  جنرب  بتاريخ 

فلوحد0 - 2ج28)  فملحلد ة فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحلد ة  بتاريخ 19  نا ر 

))2) تحت رقم 6)1.

Iج81

ZODIREC Consulting

ACCOIL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

ZODIREC Consulting

RUE AL BATINIA, EX- ,06

 RUE BOUCHER, DERB

 GHALLEF MAARIF ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ACCOIL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

فلشفشاوني, 12 ملر فملنضرين, رقم 

ج, ع س فلدفر فلبيضاء - ج5)2) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.006655

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تلت   (2(1 26  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

تفويت فلسيد )0) جليل فلخطابي 

أصل  من  فجتلاعية  حصة   1.722

 (0( فلسيد  لفائد0   حصة  22ج.ج 

 26 بتاريخ  فلخطابي  فلد ن  صالح 

 جنرب 1)2).
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تفويت فلسيد )0) جليل فلخطابي 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   1.622
22ج.ج حصة لفائد0  فلسيد )0) سعد 

حفيان بتاريخ 26  جنرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
 25 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 6جج827.
810I

fidusalim

AKACH ELEC
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
رفع رأسلال فلشركة

fidusalim
 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf sidi moumen ، 20400،
casablanca maroc

AKACH ELEC شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 15 زنقة 
185 حي موالي عبد هللا عين فلشق  - 

2022) لدفر فلبيضاء ف فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج02661.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم   (2(1 )2  جنرب  في  فملؤرخ 
بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  «522.222  رهم»  قدره 
«1.222.222  رهم» إلى «1.522.222 
 رهم» عن طريق :  إ ماج فحتياطي أو 
أرباح أو عالوفت إصدفر في رأس فملال.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 55)826.
815I

STE AYAD CONSULTING SARL

BENI HAMLIL TRANS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،
60000، OUJDA MAROC

BENI HAMLIL TRANS شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 5 زنقة 
 مشق - 62222 وجد0 فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
5821ج.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في ج1 أكتوبر 1)2) تم  تحويل  
فملقر فالجتلاعي فلحالي للشركة من «5 
زنقة  مشق - 62222 وجد0 فملغرب» 
إلى «تجزئة فبن جيبفن أو 15 رقم 11 - 

62222 وجد0  فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب   21 بتاريخ  بوجد0   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 702ج.

816I

GHIZLANE DOUBLANE

MANAZIL AL ABRAR
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 علار0 فلعبدي شارع محلد 
فلسا س ، 0222)، فلجد د0 فملغرب
MANAZIL AL ABRAR شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 56 زنقة 
فبرفهيم فلرو فني علار0 56 شقة 
رقم ) فملحيط - 12222 فلرباط 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

7ج1571
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 1)  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.MANAZIL AL ABRAR
 : بإ جاز  فلشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILERE
زنقة   56  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
فبرفهيم فلرو فني علار0 56 شقة رقم 

) فملحيط - 12222 فلرباط فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد بوشعيب لكجل 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد بوشعيب لكجل عنوفنه)ف) 
فلبئب فلجد د   125 تجزئة لينا فلرقم 

0222) فلجد د0 فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد بوشعيب لكجل عنوفنه)ف) 
فلبئب فلجد د   125 تجزئة لينا فلرقم 

0222) فلجد د0 فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
)1  نا ر  بتاريخ  بالرباط   فلتجارية 

))2) تحت رقم -.

817I

فلرفاغي هولد نك

 SOCCER & PADEL
ATHLETIC CLUB TAMARIS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فلرفاغي هولد نك
7)1 مكرر شارغ فلحسن فلتاني  
فلطابق 11 رقم فلشقة 115 فلدفر 
فلبيضاء ، 222)1، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
 SOCCER & PADEL ATHLETIC
CLUB TAMARIS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 7)1 مكرر 
شارع فلحسن فلثاني فلطابق 11 

فلشقة 15  - 2222) فلدفر فلبيضاء 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5(8091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 ج1  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 SOCCER & PADEL ATHLETIC

.CLUB TAMARIS
قيام    : بإ جاز  فلشركة  غرض 
عن  نيابة  فو  لنفسها  فما  فلشركة 
و  فالنشطة  تنظيم  و  فلغيببا فر0 
فو  مجانا  فما  فلرياضية  فملسابقات 
مع فلدفع على فلصعيد ن فلوطني فو 
فلدولي و كذف تعليم فألنشطة فملذكور0 

وفلتبويج لها.
 1(7  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
مكرر شارع فلحسن فلثاني فلطابق 11 
فلدفر فلبيضاء   (2222  -   15 فلشقة 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99  سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد فسلاعيل جياطي حسيني 
122  رهم  بقيلة  حصة   512   :

للحصة.
 092   : بنلو�سى  فلسيد  وسف 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد فسلاعيل جياطي حسيني 
 (2222 زنقة لييب فنفا    7 عنوفنه)ف) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
فلسيد  وسف بنلو�سى عنوفنه)ف) 
تجزئة كاليفورني رقم 11  كاليفورني 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
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وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فسلاعيل جياطي حسيني 
 (2222 زنقة لييب فنفا     7 عنوفنه)ف) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
فلسيد  وسف بنلو�سى عنوفنه)ف) 
تجزئة كاليفورني رقم 11  كاليفورني 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 - بتاريخ  فلبيضاء   بالدفر  فلتجارية 

تحت رقم -.

818I

بابي فو  مغرب

GROUPE TADLAOUI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مرفقبي فلحسابات

بابي فو  مغرب
25, شارع سجللاسة بلفد ر فلدفر 
فلبيضاء، 22ج2)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
GROUPE TADLAOUI «شركة  

فملساهلة»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 

 Tour Crystal 3 c27 BD Sidi
 Mohammed Ben Abdellah

Marina, فلدفر فلبيضاء  222)) 
فلدفر فلبيضاء  فملغرب .

«تعيين مرفقبي فلحسابات»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.062797
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 2ج شتنرب 1)2)
فلحسابات  مرفقبي  تعيين  تقرر 

جالل فلسنوفت فملالية فلتالية: 
- 1)2). ))2).ج)2)

فألشخاص فلطبيعيون: 
فألشخاص فملعنويون: 

AHEC COUNSULTING «شركة 
بصفتها  فملحدو 0»  فملسؤولية  ذفت 
مقرها  وفلكائن  فلحسابات   مرفقب 
فالجتلاعي ب: 005 شارع عبد فملومن 
فلدفر   ((222  ،(0 رقم   5 فلطابق 
فلبيضاء  فملغرب  وفملسجلة بالسجل 

فلتجاري تحت رقم: -

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 27 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم ج52ج82.

819I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

الهامس بيلدينغ كمباني
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زفوية  شارع محلد فلخامس و شارع 
فبن كثيب إقامة  وس مارس رقم 00 ، 

92222، طنجة فملغرب
فلهامس بيلد نغ كلباني شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي عند 
إ زيدوم بزنس سانتب ، 8 ، زنقة 
كندي، إقامة سانطا كالرف )، 

فلطابق 7، مكتب رقم 17 - 92222 
طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
551ج)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 ج1  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
فإلقتضاء بلختصر تسليتها : فلهامس 

بيلد نغ كلباني.
كافة   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

أشغال فلبناء.
عند   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
زنقة   ،  8  ، سانتب  بزنس  إ زيدوم 
كندي، إقامة سانطا كالرف )، فلطابق 
طنجة   92222  -  17 مكتب رقم   ،7

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : فلسيد علر فلهلس 
بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد عبد فلكريم فلهلس :  522 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فلهلس  علر  فلسيد 
0)، شارع مشليفن،  8، علار0  شقة 
فلرباط   12292 فلرباط  أكدفل، 

فملغرب.
فلهلس  فلكريم  عبد  فلسيد 
فلخامس  محلد  شارع  عنوفنه)ف) 

أكنول تاز0 5252ج تاز0 فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلهلس  علر  فلسيد 
0)، شارع مشليفن،  8، علار0  شقة 
فلرباط   12292 فلرباط  أكدفل، 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09990).
8(2I

fidulimar

SAMORCA TRAVAUX
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fidulimar
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

SAMORCA TRAVAUX شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 055 
تجزئة فملسيب0  - 05222 ورزفزفت 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

7ج118
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 17  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.SAMORCA TRAVAUX

: مقاول في  غرض فلشركة بإ جاز 

فلبناء و فالشغال فملختلفة

مقاول في علليات فلغرس و فصالح 

و  فملرفكن  و  فلخضرفء  ىالفضاءفت 

فالزقة

فشغال نظافة فلوفجهات و فملخازن 

و فلبنيات

تاجر .

عنوفن فملقر فالجتلاعي : رقم 055 

ورزفزفت   05222  - فملسيب0   تجزئة 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد0 فبتسام جعطيط :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

جعطيط  فبتسام  فلسيد0 

فملسيب0   تجزئة   055 رقم  عنوفنه)ف) 

05222 ورزفزفت فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

جعطيط  فبتسام  فلسيد0 

فملسيب0   تجزئة   055 رقم  عنوفنه)ف) 

05222 ورزفزفت فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

2)  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بورزفزفت  

))2) تحت رقم 1ج.

8(1I
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distra conseils

VOLCANO CLUB
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
رقم ) بلوك 1) فلطابق فلثاني فلحي 

فلحسني ، 02222، مرفكش فملغرب

VOLCANO CLUB شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

 DOUAR وعنوفن مقرها فإلجتلاعي

 OULAD MESAOUD EL BOUR

MARRAKECH - 40000 مرفكش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 ج1  جنرب 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.VOLCANO CLUB

-كرفء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

ف وفت ومعدفت فللعب و فلرياضة.

 DOUAR : عنوفن فملقر فالجتلاعي

 OULAD MESAOUD EL BOUR

مرفكش   MARRAKECH - 40000

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد ف وب ف ت فلحسين :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلحسين  ف ت  ف وب  فلسيد 
عنوفنه)ف) تجزئة فزلي رقم ج1 مرفكش 

02222 مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلحسين  ف ت  ف وب  فلسيد 
عنوفنه)ف) تجزئة فزلي رقم ج1 مرفكش 

02222 مرفكش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1886ج1.

8((I

COFISCOM

AGRO VERT SERVICE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

AGRO VERT SERVICE شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 2) 

زنقة فحفيب حي وف  فلذهب  - 22جج6 
بركان فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
8(65

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( )1  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 AGRO : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.VERT SERVICE
غرض فلشركة بإ جاز : فلخدمات، 

فالرشا فت وفالستغالل فلزرفعي

 (2 رقم   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
زنقة فحفيب حي وف  فلذهب  - 22جج6 

بركان فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد رفشدي عز فلد ن :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد رفشدي عز فلد ن عنوفنه)ف) 
فلذهب   وف   حي  فحفيب  زنقة   (2

22جج6 بركان فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد رفشدي عز فلد ن عنوفنه)ف) 
فلذهب   وف   حي  فحفيب  زنقة   (2

22جج6 بركان فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بربكان   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 117.

Iج)8

HORICOM

ROKAYA PROMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
ROKAYA PROMO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي علار0 

5ج تجزئة بليب كاميليا محل رقم ج - 
52222 مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
55189

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  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 

.ROKAYA PROMO
فالنعاش   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلعقاري
فألشغال فملختلفة

فلتجار0.
علار0   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 - ج  تجزئة بليب كاميليا محل رقم  5ج 

52222 مكناس فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد رشيد بللحجوب عنوفنه)ف) 
 52222  1 فلنصر   16 زنقة   87 رقم 

مكناس فملغرب.
فملالك  عبد  فلسيد  حياوي 
فلعطاوية  تجزئة   05 رقم  عنوفنه)ف) 

فلشطر أ 52222 مكناس فملغرب.
عنوفنه)ف)  أحلد  فلسيد  حياوي 
فتوفركة   ( فلصحرفء  تجزئة   21

52222 مكناس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد رشيد بللحجوب عنوفنه)ف) 
 52222  1 فلنصر   16 زنقة   87 رقم 

مكناس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
2)  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 50).
8(0I

FINANCES.NET

HEMO PHARMA SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب تسلية فلشركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC
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 HEMO PHARMA SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالجتلاعي شارع 

محلد فلخامس تجزئة ملك هللا 

علار0 )) شقة ج تلار0 - 222)1 

تلار0 فملغرب.

تغييب تسلية فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

7)ج0ج1

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم تغييب   (2(( 21  نا ر  في  فملؤرخ 

 HEMO» من  فلشركة  تسلية 

 FUTURE» إلى «PHARMA SARL AU

. «HEALTHCARE SARL AU

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

19  نا ر  بتاريخ  بتلار0   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 08)7.

8(5I

tob travaux divers

ADNAN SAHARA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers

حي ولي فلعهد زنقة فلليلون رقم 

فلدفر 11 فلعيون فلعيون، 72222، 

فلعيون فملغرب

ADNAN SAHARA شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة زمور 
رقم 189 حي فلوحد0 )2 فلعيون  - 

72222 فلعيون  فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9915ج

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 10  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ADNAN SAHARA
كرفء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلسيارفت بدون سائق.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : زنقة زمور 
 - فلعيون    2( حي فلوحد0   189 رقم 

72222 فلعيون  فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد عدنان ف ت عدي  :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عدي   ف ت  عدنان  فلسيد 
21 حي جط  رقم   15 زنقة  عنوفنه)ف) 
فلعيون    72222 فلعيون   2( فلرملة 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عدي   ف ت  عدنان  فلسيد 
21 حي جط  رقم   15 زنقة  عنوفنه)ف) 
فلعيون    72222 فلعيون   2( فلرملة 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
تحت   - بتاريخ  بالعيون   فالبتدفئية 

رقم-.
8(6I

FIDHAJNSSI

LW PROD
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

FIDHAJNSSI
100 زنقة محلد سليحة فقامة 
جوهر0 محلد سليحة فلطابق 
فلسا س فلرقم 5ج ، 2292)، 

CASABLANCA MAROC
LW PROD شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة سلية 
إقامة شهرزف  ج فلطابق فلخامس 
فلرقم )) فلنخيل فلدفر فلبيضاء - 

02ج2) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
8507ج).

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
1)2) تقرر حل  27  جنرب  فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
مبلغ    LW PROD فلوحيد  فلشريك 
وعنوفن  12.222  رهم  رأسلالها 
إقامة  مقرها فإلجتلاعي زنقة سلية 
شهرزف  ج فلطابق فلخامس فلرقم )) 
فلنخيل فلدفر فلبيضاء - 02ج2) فلدفر 
فلبيضاء فملغرب نتيجة ل : أزمة مالية 

وفقتصا  ة.
زنقة  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فلطابق  ج  شهرزف   إقامة  سلية 
فلدفر  فلنخيل   (( فلرقم  فلخامس 
فلبيضاء  فلدفر  02ج2)   - فلبيضاء 

فملغرب. 
و عين:

و  حليش  رضوفن   فلسيد)0) 
كلومبس   9(2(5 فرنسا  عنوفنه)ف) 

فرنسا كلصفي )0) للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 
: زنقة سلية إقامة شهرزف  ج فلطابق 
فلدفر  فلنخيل   (( فلرقم  فلخامس 

فلبيضاء
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828559.
8(7I

CWA MOROCCO

STEPHYA MAROC
إعالن متعد  فلقرفرفت

CWA MOROCCO
17، زنقة فلبحتوري حي كوتيي، 
2262)، فلدفر فلبيضاء فملغرب
STEPHYA MAROC «شركة  

فملساهلة»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 17، زنقة 
فلبحتوري حي كوتيي، 2262) - - 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.(171

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 16 نونرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

فلحل فملسبق للشركة  -
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
فلتصفية  إجرفءفت  فتح   -

فلو  ة للشركة
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
محلد  فلسيد  تعيين   -
فلحامل  فلجنسية،  مغربي  ألخوير، 
رقم  فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
للشركة،  كلصفي   ،PW820ج9ج

طوفل مد0 إجرفءفت فلتصفية
قرفر رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
 ،17 تعيين مقر تصفية فلشركة في   -
فلدفر  كوتيي،  حي  فلبحتوري  زنقة 

فلبيضاء – فملغرب
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 2: فلذي  نص على ما لي: 

2
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828909.
8(8I

 BOULANGERIE PATISSERIE SALON DE THE

DELICE DE CASA

 BOULANGERIE PATISSERIE
 SALON DE THE DELICE DE

CASA
إعالن متعد  فلقرفرفت

 BOULANGERIE PATISSERIE
 SALON DE THE DELICE DE

CASA
 BD Abdelmoumen 17, Place

 Pasteur Résidence Build Pasteur
 Etg 6 Appt 4 BD Abdelmoumen

 17, Place Pasteur Résidence
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 Build Pasteur Etg 6 Appt 4،

casablanca ،20360 فملغرب

 BOULANGERIE PATISSERIE

 SALON DE THE DELICE DE

CASA «شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 

 Lotissement Essalam Rue 7, N°

 Hay El Oulfa-  11(-112-128

Casablanca – - 20000 فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

0181ج1.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 12  نا ر ))2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

أحاطت فلجلعية فلعامة عللا بوفا0  

)2 سبتلرب  فملصطفى شتيوي بتاريخ 

مع  فلشركة  فستلرفر  وتعلن   (2(2

بتاريخ  فلتبكات  عقد  بعد  فلورثة 

وهم:فلسيد   ،  (2(2 سبتلرب   18

فلقدس  في  فملقيم  شتيوي  زكرياء 
مجلوعة زناتة 0 رقم 82ج فلربنو�سي 

فلوطنية  للبطاقة  وحامل  فلبيضاء  
فلجنسية  ومغربي   BB50750 رقم 

في   فملقيلة  فسبو  ثورية  فلسيد0   -
82ج  رقم   0 زناتة  فلقدس مجلوعة 

فلربنو�سي فلبيضاء, وتحلل  فلبطاقة 

وتحلل   B68591( رقم   فلوطنية 

حلز0  -فلسيد  فملغربية  فلجنسية 

مجلوعة  فلقدس  في  فملقيم  شتيوي 
فلربنو�سي فلبيضاء  82ج  رقم   0 زناتة 

رقم  فلوطنية  للبطاقة  وحامل 
شتيوي  كريم  -فلسيد   BB155(8ج

 TARO STR 18 / WNR. فملقيم في 

LEIPZIG 04103-805 أملانيا وحامل  

 BB9725ج رقم   فلوطنية  للبطاقة 
وفملغربي فلجنسية-فلسيد بدر شتيوي 

 0 زناتة  مجلوعة  فلقدس  في  فملقيم 
82ج فلربنو�سي فلبيضاء, وحامل   رقم 

  BB1295ج( رقم  فلوطنية  فلبطاقة 

ويحلل فلجنسية فملغربية

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
سهلا بين فلورثة حسب   (52 توزيع 
سبتلرب   18 في  فملؤرخ  فالرفثة   عقد 
شتيوي  زكرياء  وهي:فلسيد   (2(2
 0 زناتة  مجلوعة  فلقدس  في  فملقيم 
رقم 82ج فلربنو�سي فلبيضاء  وحامل 
 BB50750 رقم   فلوطنية  للبطاقة 
أي  ))ج/7)  فلجنسية  ومغربي 
50.6875 سهم.-فلسيد0 ثورية فسبو 
 0 فملقيلة في  فلقدس مجلوعة زناتة 
رقم 82ج فلربنو�سي فلبيضاء, وتحلل  
 B68591( رقم   فلوطنية  فلبطاقة 
وتحلل فلجنسية فملغربية ))ج/0) في 
- -فلسيد حلز0 شتيوي  5).1ج سهم 
 0 زناتة  مجلوعة  فلقدس  في  فملقيم 
وحامل  فلربنو�سي فلبيضاء  82ج  رقم 
 BB155(8ج فلوطنية  للبطاقة 
أي  ))ج/7)  فلجنسية  وفملغربي 
 50.6875 أي  سهم.   50.6875
فملقيم  شتيوي  كريم  فلسيد  سهم.- 
TARO STR 18 / WNR. 805- في 
وحامل  أملانيا  LEIPZIG ج2012 
للبطاقة فلوطنية 725جBB9 وفملغربي 
 50.6875 أي  ))ج/7)  فلجنسية 
فلسيد بدر شتيوي فملقيم في  سهم.- 
82ج  رقم   0 زناتة  فلقدس مجلوعة 
فلربنو�سي فلبيضاء, ويحلل  فلبطاقة 
ومغربي   BB1295ج( رقم   فلوطنية 
فلجنسية ))ج/7) أي 50.6875 سهم 
 
ً
52) سهلا ونتيجة لذلك ، تم توزيع 
لكل   (122.22( مائة  رهم  بقيلة 
فلشريك  حصة  تشكل  وفلتي   ، منها 
في  شتيوي  فملصطفى  فلسيد  فملتوفى 
رأس مال فلشركة على فلنحو فلتالي: 
سهم  5).)ج  فسبو  ثورية  فلسيد0 
 50.6875 شتيوي  زكرياء  -فلسيد 
سهم. فلسيد حلز0 شتيوي 50.6875 
سهم.- فلسيد كريم شتيوي  50.6875 
سهم.- فلسيد بدر شتيوي  50.6875 
فألسهم  قابلية  لعدم  نظًرف  سهم.  
فملكسور0  لألسهم  وتجنًبا  للتجزئة 
مائتان  توزيع  فلعام   فلجلع   قرر 
حصة  تشكل  فلتي  سهم  وجلسون 
شتيوي  فملصطفى  فملتوفى  فملساهم 
ثورية  فلسيد0  فلتالي:   فلنحو  على 
فسبو 0ج سهم- فلسيد زكرياء شتيوي 

 50 فلسيد حلز0 شتيوي  سهم-   50

 50 شتيوي     كريم  فلسيد  سهم- 
سهم.  بدر شتيوي50  فلسيد  سهم.- 

وهكذف  تم توزيع فأللف سهم فملكونة 

على  فملذكور0  فلشركة  مال  لرأس 
فلسيد لحسن شتيوي  فلتالي:  فلنحو 
سهم فلسيد0 فلسعد ةشتيوي   (52

سهم فلسيد0 فاطلة فلعلرفني   (52

زوجة شتيوي 52) سهم ثورية فسبو 

 50 شتيوي  زكريا  فلسيد  سهم  0ج 

سهم   50 سهم فلسيد حلز0 شتيوي 

فلسيد كريم شتيوي 50 سهم فلسيد 

بدر شتيوي 50 سهم

قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 

بعد وفا0 فلشريك فملصطفى شتيوي ، 

في ) سبتلرب 2)2) ، قررت فلجلعية 

من   7 و   6 فملا تين  تعد ل  فلعامة 

فلنظام فألسا�سي

قرفر رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 

للشركاء  فلعامة  فلجلعية  قررت 

تعيين فلسيد زكرياء شتيوي وفلسيد0 

محدو 0  غيب  ملد0  فلسعد ة شتيوي 

فلسيد  من   
ً
بدال للشركة  كلد رين 

فملتوفى.  فملد ر   ، شتيوي  فملصطفى 

 قبل فلسيد زكرياء شتيوي وفلسيد0 

على  شتيوي.  صرحون  فلسعد ة 

عجز  بأي  ال  تأثرون  أنهم  شرفهم 

من  أن  لنعهم  فقدفن  حتلل  أو 

وفلتي   ، فلوظائف  هذه  إلى  فلوصول 

للشروط  وفًقا  بالتالي  ستلارس 

فملنصوص عليها في فلقوفنين وفللوفئح. 

تم تبني هذف فلقرفر باإلجلاع

قرفر رقم 5: فلذي  نص على ما لي: 

نتيجة للقرفرفت فملعتلد0 أعاله ، قرر 

فالجتلاع فلعام للشركاء تعد ل فملا 0 

ج0 من فلنظام فألسا�سي

قرفر رقم 6: فلذي  نص على ما لي: 

كاملة  صالحيات  فالجتلاع   لنح 

لحامل فألصل أو مقتطف أو نسخة  

لغرض تنفيذ جليع إجرفءفت فلدعا ة 

وغيبها من فإلجرفءفت فلشكلية.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم 6: فلذي  نص على ما لي: 
أسلاؤهم  فلتالية  فملساهلون   قوم 
وهي:   

ً
نقدف فملساهلات  بتقد م 

مبلغ جلسة  فلسيد لحسن شتيوي 
ألف  رهم   (5 وعشرون ألف  رهم 
مبلغ  شتيوي  فلسعد ة  فلسيد0 
 (5 ألف  رهم  وعشرون  جلسة 
ألف  رهم فلسيد0 فاطلة فلعلرفني 
زوجة شتيوي مبلغ جلسة وعشرون 
فلسيد0  ألف  رهم   (5 ألف  رهم 
022ج  ألف  رهم  ثورية فسبو مبلغ  
 5022 شتيوي  زكريا  فلسيد   رهم 
 5022 مبلغ  حلز0  فلسيد   رهم 
5022  رهم   رهم فلسيد كريم مبلغ 
فلسيد بدر مبلغ 5022  رهم فملجلوع 
100،000  رهم   تم تحرير فألموفل 
فملقابلة لللساهلات فلنقد ة فملشار 

إليها أعاله بالكامل.
بند رقم 7: فلذي  نص على ما لي: 
 100،000 فلشركة  مال  رأس   بلغ 
 1222 إلى  مقسلة  وهي   رهم. 
 ، للسهم  122  رهم  بقيلة  سهم 
بالكامل  مدفوعة   ، بالكامل  مكتتبة 
بلا  تناسب مع  ومخصصة للشركاء 
لحسن  فلسيد  وهي:    ، مساهلاتهم 
 
ً
 مائتان وجلسون سهلا

ً
شتيوي نقدف

 فلسيد0 فلسعد ة شتيوي 
ً
52) سهلا

 (52  
ً
سهلا وجلسون  مائتان   

ً
نقدف

 فلسيد0 فاطلة فلعلرفني  زوجة 
ً
سهلا

 
ً
 مائتان وجلسون سهلا

ً
شتيوي نقدف

 فلسيد0 ثورية فسبو نقدف 
ً
52) سهلا

0ج سهم فلسيد  أربعة وثالثون سهم 
أربعة وجلسون  نقدف  زكريا شتيوي 
سهلا 50 سهلا فلسيد حلز0 شتيوي 
نقدف أربعة وجلسون سهلا 50 سهلا 
أربعة  نقدف  شتيوي  كريم  فلسيد 
وجلسون سهلا 50 سهلا فلسيد بدر 
شتيوي نقدف أربعة وجلسون سهلا 
50 سهلا أي ما مجلوعه ألف سهم 

1،000 سهم
على  فلذي  نص  ج0:  رقم  بند 
فملا 0  أحكام  من  فلرغم  على  ما لي: 
كلد رين  تعيينهم  ،  تم  أعاله   15
مشاركين للشركة لفتب0 غيب محد 0:  
موفليد  من  شتيوي  لحسن  فلسيد 
وهو مغربي   ، في زناتة   1(/11/1909
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 GREAST  (5 في  ويقيم   ، فلجنسية 
 WINDMILL STREET LONDON
فملللكة   W1D 7L LONDON
للبطاقة فلوطنية  وحامل    ، فملتحد0 
رقم 6255ج)B  فلسيد زكرياء شتيوي 
فلجنسية  من   (5/12/1989 في  ولد 
فملغربية ،  فملقيم في فلقدس مجلوعة 
فلربنو�سي فلبيضاء   82ج  رقم   0 زناتة 
رقم   فلوطنية  للبطاقة  وحامل 
BB50750  فلسيد0 فلسعد ة شتيوي 
في زناتة من   16/25/1950 ولدت في 
في عللية  فملقيلة  فملغربية  فلجنسية 
فلسالم ) فلرقم 112 فلشقة ) فاللفة 
للبطاقة  على   وحاصلة  فلبيضاء 
جB00(65  صرح  رقم  فلوطنية 
 ، فلتعيين  هذف  بقبولهم  فملد رون 
موضحين أنه ال  وجد تعارض أو حظر 
من جانبهم  لكن أن  قف في طريق 
فلشركة  فإن  وبالتالي  فلتعيين.  هذف 
لحسن  فلسيد  بتوقيع  قانوًنا  ملزمة 
أو   / أو زكرياءشتيوي و   / شتيوي و 
فللذ ن   ، شتيوي  فلسعد ة  فلسيد0 
فلصالحيات  أوسع  لهلا  سيكون 
فلشركة  لتلثيل  ثالثة  أطرفف  تجاه 
فاللتزفم  أو   / و  باسلها  وفلتعاقد   ،
بجليع فألعلال وفلعلليات فلتي تندرج 
مع مرفعا0   ، ضلن أغرفض فلشركة 
لللساهلين.  فمللنوحة  فلصالحيات 

تم تبني هذف فلقرفر باإلجلاع.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 70)).
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EURODEFI

DRUGSTORE OPERA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
DRUGSTORE OPERA شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فقامة 
فلسانية) مدجل أ رقم1 تابريكت - 

222)  سال فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

جج)5ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 أبريل  ج) 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.DRUGSTORE OPERA
غرض فلشركة بإ جاز : صيدلية.

فقامة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 - تابريكت  مدجل أ رقم1  فلسانية) 

222)  سال فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

1.558.222  رهم، مقسم كالتالي:
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  ليلى  حاجي  فلسيد0 

فلرباط 22222) فلرباط فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  ليلى  حاجي  فلسيد 

فلرباط 22222) فلرباط فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
2ج  جنرب  بتاريخ  بسال   فالبتدفئية 

1)2) تحت رقم 8255ج.
2Iج8

BUSINESS WAYS

AREO
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

BUSINESS WAYS
 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE N°10, APPT. N°12,

 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،

40000، MARRAKECH MAROC

AREO شركة ذفت مسؤلية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تقاطع 

شارع محلد فلخامس و شارع محلد 

فلبقال، إقامة فلباتول، فلطابق 

فلخامس،  شقة رقم 19  - 02222 

مرفكش فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

7ج15).

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر   (2(1 27  جنرب  في  فملؤرخ 

محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة  حل 

مبلغ    AREO ذفت فلشريك فلوحيد 

وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 

مقرها فإلجتلاعي تقاطع شارع محلد 

فلخامس و شارع محلد فلبقال، إقامة 

فلباتول، فلطابق فلخامس،  شقة رقم 

02222 مرفكش فملغرب نتيجة   -   19

ل : حل و ي.

زنقة  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 

،شقة   12 رقم  ‘علار0  كابانا  كاميل 

رقم )1، فلطابق فلتالت، تقاطع زنقة 

فلحي  و أبو بكر فلصد ق،  فأل فرسة  

فلشتوي  - 02222 مرفكش فملغرب. 

و عين:

 Stéphane Olivier فلسيد)0)  

عنوفنه)ف)  و   Laurent  LABADIE

 ROUTE D’HERM 40140 15ج 

 (0( كلصفي   MAGESCQ FRANCE

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  بلرفكش   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 1901ج1.

1Iج8

FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

خدمات الهندسة املدنية 
 SMART CIVIL) الذكية

)ENGINEERING SERVICES
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE MAGHREB
ASSISTANCE

 AVENUE HASSAN II N° 107
 BP N° 174 ، 92000، LARACHE

MAROC
جدمات فلهندسة فملدنية فلذكية 
 SMART CIVIL ENGINEERING(
SERVICES) شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 5ج1 

تجزئة فملغرب فلجد د إقامة إلياس 
فملكتب رقم ) - 222)9 فلعرفئش 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

6615
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 17  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
فإلقتضاء بلختصر تسليتها : جدمات 
 SMART( فلذكية  فملدنية  فلهندسة 
.(CIVIL ENGINEERING SERVICES
فألنشطة   : غرض فلشركة بإ جاز 
مكتب  فلهندسية،  و  فملعلارية 

فلدرفسات فلفنية.
5ج1   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
إلياس  إقامة  فلجد د  فملغرب  تجزئة 
فلعرفئش   9(222  -  ( رقم  فملكتب 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسللاني  أمين  فلسيد 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فلسللاني  أمين  فلسيد 
شارع   0 باء  شقة  فلرحلان  إقامة 
يعقوب فملنصور م ج 52222 مكناس 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلسللاني  أمين  فلسيد 
شارع   0 باء  شقة  فلرحلان  إقامة 
يعقوب فملنصور م ج 52222 مكناس 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعرفئش  بتاريخ 2)  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/55.
I)ج8

CABINET MASTER COMPTABLE

AGRONIMA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

CABINET MASTER COMPTABLE
 AV HASSAN 2 RESIDENCE

 OUAKRIM N 103
 IMINTANOUT ، 41050،
IMINTANOUT MAROC

AGRONIMA شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر 

بوزضوض جلاعة  ويرفن شيشاو0 - 
)2)01 شيشاو0 فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1077
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
1)2) تقرر حل  1ج  جنرب  فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
فلشريك فلوحيد AGRONIMA  مبلغ 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
بوزضوض  فإلجتلاعي  وفر  مقرها 

 01(2(  - شيشاو0  جلاعة  ويرفن 
عدم   : ل  نتيجة  فملغرب  شيشاو0 

مزفولة في نشاط.
ب  وفر  فلتصفية  مقر  حد   و 
بوزضوض جلاعة  ويرفن شيشاو0 - 

)2)01 شيشاو0 فملغرب. 
و عين:

فلسيد)0) فمين   سدفلي و عنوفنه)ف) 
جلاعة  ويرفن  بوزضوض   وفر 
فملغرب  شيشاو0   01(2( شيشاو0 

كلصفي )0) للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 
جلاعة  ويرفن  بوزضوض  :  وفر 

شيشاو0
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بامنتانوت  بتاريخ 19  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/9).
Iجج8

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 PROMARK برومارك سيرفيس
SERVICES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تفويت حصص

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
185 شارع زرقطوني فقامة 

فلزرقطوني فلطابق فلسا س ، 
2122)، فلدفر فلبيضاء فملغرب

 PROMARK برومارك سيبفيس
SERVICES شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 17 
زنقة فلريش بوركون - 2222) 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
07ج1.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 28  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
تفويت فلسيد )0) عا ل فلرحلوني 
122 حصة فجتلاعية من أصل 122 
حصة لفائد0  فلسيد )0) ر�سى  معالل 

بتاريخ 28  جنرب 1)2).

فمين  وسف   (0( فلسيد  تفويت 
122 حصة فجتلاعية من أصل 122 
حصة لفائد0  فلسيد )0) ر�سى معالل 

بتاريخ 28  جنرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828195.
0Iج8

فزويتي فبرفهيم )شخص ذفتي)

 Société Araignée Pour
 Informatique et Réseaux-

SAPIR
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فزويتي فبرفهيم )شخص ذفتي)
5، علار0 أسكور، شارع طارق بن 
زيا  ، 22ج10، سوق أربعاء فلغرب 

فملغرب
 Société Araignée Pour

  Informatique et Réseaux- SAPIR
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

فلسالم، مجلوعة فلهناء، زنقة 15، 
رقم ج) - 22ج10 سوق أربعاء فلغرب 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(7561
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 Société : فإلقتضاء بلختصر تسليتها
 Araignée Pour Informatique et

. Réseaux- SAPIR
تاجر   -  : بإ جاز  فلشركة  غرض 

آالت و أ وفت فملعلوميات.

فلخدمات  و  فألشغال  مختلف   -
فملعلوماتية.

فلشبكات  تشكيل  و  تثبيث   -
فملعلوماتية.

- تثبيث كاميبفت فملرفقبة.
- إنشاء فلتطبيقات فملعلوماتية.

مجال  في  وفإلرشا   فلتكوين   -
فملعلوميات و فلشبكات فملعلوماتية.

و  فمالت  وتصد ر  فستيبف    -
فأل وفت فملعلوماتية.

- فألشعال فملختلفة.
- فملفاوضات فلتجارية.

جليع  فلعلوم،  وعلى   • -
فلصناعية،  فلعلليات  فلخدمات، 
وفملالية فملنقولة وفلعقارية  فلتجارية، 
غيب  بطريقة  أو  مباشر0  فملرتبطة 
وبجليع  فالجتلاعي  بالهدف  مباشر0 

فألهدفف فملشابهة..
حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 ،15 زنقة  فلهناء،  مجلوعة  فلسالم، 
رقم ج) - 22ج10 سوق أربعاء فلغرب 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فنوفر  فومهاني  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد فومهاني فنوفر عنوفنه)ف) حي 
 ،15 زنقة  فلهناء،  مجلوعة  فلسالم، 
فلغرب  22ج10 سوق أربعاء  ج)  رقم 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فومهاني فنوفر عنوفنه)ف) حي 
 ،15 زنقة  فلهناء،  مجلوعة  فلسالم، 
فلغرب  22ج10 سوق أربعاء  ج)  رقم 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلغرب   فالربعاء  بسوق  فالبتدفئية 
رقم  تحت   (2(( 17  نا ر  بتاريخ 

.7/(2((

5Iج8



2009 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

FICASUD

KASBAH DE TAGHZOUT
تعيين متصرفين

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

KASBAH DE TAGHZOUT «شركة  

فملساهلة»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: جلاعة و 

 فئر0 ورزفزفت جلاعة سكور0 أهل 

فلوسط مزفرع أوال  بويحيى ورزفزفت 

- )0552 ورزفزفت فملغرب.

«تعيين متصرفين»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.01(7

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 18 شتنرب 218)

جالل  متصرفين  تعيين  تقرر 

فلسنوفت فملالية فلتالية: 

2018-2019 -

2019-2020 -

2020-2021 -

2021-2022 -

2022-2023 -

2023-2024 -

فألشخاص فلطبيعيون: 

 AGNES TOURAINE فلسيد)0) 

وفلكائن  متصرف  بصفته)ف) 

 75220 شارع بيد    ،5 ب:  عنوفنه)ف) 

باريس فرنسا

طوبالي  حورية  فلسيد)0) 

بصفته)ف) متصرف وفلكائن عنوفنه)ف) 

1  لوك    رياض مرجانة  إقامة  ب: 

رقم 6  02222 مرفكش فملغرب

فمللثل   ( فالعتباريون  فألشخاص 

فلدفئم): 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بورزفزفت  بتاريخ 16 أكتوبر 

218) تحت رقم 1165.

6Iج8

ST2C

ELIAS SIGNATURE
إعالن متعد  فلقرفرفت

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4 ، 90000، TANGER MAROC
ELIAS SIGNATURE «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: فملنطقة 
فلصناعية مغوغة فلصغيب0 ، تجزئة 

ر�سى 1  - 92222 طنجة فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
ج12799.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في ج1  جنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
على  فلذي  نص   :21 رقم  قرفر 
 ELIAS تغييب فسم فلشركة من  ما لي: 
 AMADELI  ، إلى   SIGNATURE
سلبية  شها 0   CONSTRUCTION
غا ة  فلى  صالحة   (00((61 رقم: 
بعد فضافة شركاء   ،  2(/(0/(2((

جد .
على  فلذي  نص   :2( رقم  قرفر 
من  فألطرفف  وإعفاء  قبول  ما لي: 
فإلحاطة  بعد   ، فإلجطارفت  جليع 
عللا بتفويت 66 حصة بقيلة 1222 
بتاريخ  تلت  وفلتي   ، منها  لكل   رهم 
فملهدي  فلسيد  بين  1)2)/)1/ج1 
فلياس فملفوت ، وفلسيدفن فلسعو ي 

عا ل وفملرفبط أمين فملفوت فليهم،
على  فلذي  نص  ج2:  رقم  قرفر 
قبول فستقالة فلسيد فملهدي  ما لي: 
وحيد  كلسيب  مهامه  من  فلياس 
وتعيين مسيب جد د لفتب0 غيب محد 0 
عا ل.  فلسعو ي  فلسيد  بشخص 
جليع  في  ملتزمة  فلشركة  تعترب 
أعلالها بالتوقيعات فملشتبكة لللسيب 
فلحالي فلسيد فلسعو ي عا ل وأحد 
فلشركاء ، وهلا فلسيد فملهدي فلياس 

وفلسيد فملرفبط أمين.
على  فلذي  نص   :20 رقم  قرفر 
ما لي:  توسيع غرض فلشركة بإضافة 
فلبناء  أعلال   - فلتالية:  فالنشطة 

وأعلال  فلعامة  فألشغال   - فملتنوعة 

فلحفر.  وأعلال  فملختلفة  فلبناء 

طالء   ، لللاء  مقاوم  طالء   ، تبليط 
فلنجار0  جشبية.  أعلال   ، زجاج   ،

وفلسباكة وتركيبات فلصرف فلصحي 

وفلتبكيبات فلكهربائية وفلتصفيح.

على  فلذي  نص   :25 رقم  قرفر 

ما لي: تعد ل فلبنو  ) و ج و 6 و 7 و 

ج1 من فلنظام فألسا�سي.

على  فلذي  نص   :26 رقم  قرفر 

فالسا�سي  فلنظام  تحد ث  ما لي: 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم )2: فلذي  نص على ما لي: 

 AMADELI فسم:  فلشركة  تأجذ 

CONSTRUCTION

بند رقم ج2: فلذي  نص على ما لي: 

أعلال   • هو:   فلشركة  من  فلغرض 

فلبناء فملتنوعة • فلتبويج للللتلكات. 

• جليع فألنشطة وفلخدمات فملتعلقة 

 ، بيع   ، شرفء  فلعقاري:  بالتبويج 

وأعلال  فلعامة  •فألشغال   . إ جار… 

فلبناء فملختلفة وأعلال فلحفر. تبليط 
، طالء مقاوم لللاء ، طالء ، زجاج ، 

وفلسباكة  فلنجار0  جشبية.  أعلال 

وفلكهربائية  فلصحية  وفلتبكيبات 

وفلتصفيح. • إنشاء ، حياز0 ، تحد د 

لجليع  فإل جار  إ فر0  تولي   ، موقع 

تشغيل   ، تركيب   ، تأجيب   ، فألعلال 

وورش  وفلشركات  فملؤسسات  جليع 

فألنشطة  من  بأي  فملتعلقة  فملصانع 

جليع  عام  بشكل   • فملحد 0. 

تخدم  أن  شأنها  من  فلتي  فلعلليات 

تطوير فلشركة.

بند رقم 26: فلذي  نص على ما لي: 

فلشركة  هذه  في  فلشركاء  يساهم 

 • وهي:   فلتالية  فلنقد ة  باملبالغ 

فلسيد فملهدي فلياس …………………… 

فلسعو ى  فلسيد   • 0222ج  رهم 

222جج  رهم   …………………… عا ل 

• فلسيد فملرفبط أمين …………………… 

222جج  رهم.  فملجلوع: ………………… 

122222  رهم

على  فلذي  نص   :27 رقم  بند 
ما لي: تم تحد د رأس فملال بلبلغ مائة 
ألف  رهم )122222  رهم) ومقّسم 
)122) حصة بقيلة فسلية  إلى مائة 
ألف )1222)  رهم للحصة، مكتتب 
بالكامل ومدفوع بالكامل ومخصص 
 • وهي:  مساهلتهم  بنسبة  لـلشركاء 
0ج   ………… فلياس  فملهدي  فلسيد 
عا ل  فلسعو ى  فلسيد   • حصة. 
فلسيد فملرفبط   • حصة.  جج   …………
فملجلوع:   • حصة.  جج   ………… أمين 

• 122 ………………………
على  فلذي  نص  ج1:  رقم  بند 
ما لي: تسيب فلشركة من قبل شخص 
غيب  أو  مرتبطين   ، أكثب  أو  ذفتي 
قبل  من  تسليتهم  ،  تم  مرتبطين 
فلشريك فلوحيد في فلنظام فألسا�سي 
مع   ، أو بقرفر جلاعي عا ي للشركاء 
أو بدون حد زمني. • فلسيد فلسعو ي 
عا ل ،  من موفليد 1975/ج27/2 في 
فلجنسية  مغربي   ، بلجيكا  بروكسل 
 ،G05216ج فلوطنية  فلبطاقة  ،رقم 
1ج جج 5ج و9ج زنقة سبتة  مقيم في: 
وحده  سيلارس  فلقنيطر0  فلشقة6 
غيب  لفتب0  فلتسييب  و  فإل فر0  مهام 
في  ملتزمة  فلشركة  تعترب  محدو 0.  
بالتوقيعات فملشتبكة  جليع أعلالها 
لللسيب فلحالي فلسيد فلسعو ي عا ل 
وهم فلسيد فملهدي   ، وأحد فلشركاء 

إلياس و فلسيد فملرفبط أمين.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1)5.

7Iج8

مكتب فلجرو ي

PACO ABANA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

مكتب فلجرو ي
شارع 18 نونرب رقم 0) فلناضور ، 

222)6، فلناضور فملغرب
PACO ABANA شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
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وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زفوية زنقة 

ترفكونا و زنقة فر ون فقامة رزفن 1 

حي فملطار 222)6 فلناضور فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.199(1

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تقرر حل  8)  جنرب  فملؤرخ في 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

رأسلالها  مبلغ    PACO ABANA

مقرها  وعنوفن  1.222.222  رهم 

فإلجتلاعي زفوية زنقة ترفكونا و زنقة 

فملطار  حي   1 رزفن  فقامة  فر ون 

 : فلناضور فملغرب نتيجة ل   6(222

فلركو  فالقتصا ي.

و حد  مقر فلتصفية ب زفوية زنقة 

 1 ترفكونا و زنقة فر ون فقامة رزفن 

حي فملطار 222)6 فلناضور فملغرب. 

و عين:

فلسيد)0) عبد فلحفيظ  فلجرو ي 

 (0 نونرب رقم   18 شارع  و عنوفنه)ف) 

فملغرب  فلناضور   6(222 فلناضور 

كلصفي )0) للشركة.

فلحدو   فإلقتضاء  وعند   

فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 
فر ون  زنقة  و  ترفكونا  زنقة  زفوية   :

فقامة رزفن 1 حي فملطار فلناظور

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ )1  نا ر 

))2) تحت رقم 58.

8Iج8

bemultico  بيلولتيكو

M&JOE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

bemultico  بيلولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 فلزيتون 

فملعركة -مكناس ، 52262، مكناس 

مكناس

M&JOE شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1521مكرر 
زنقة 21 مرجان 25 سيدي بوزكري 

مكناس - 52222 مكناس فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.59971

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 أكتوبر   10 في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
قدف  فمبارك    (0( فلسيد  تفويت 
52) حصة فجتلاعية من أصل 52) 
عزيز فلباز   (0( فلسيد  حصة لفائد0  

بتاريخ 10 أكتوبر 1)2).
 752 مرف  قدف   (0( تفويت فلسيد 
 752 أصل  من  فجتلاعية  حصة 
عزيز فلباز   (0( فلسيد  حصة لفائد0  

بتاريخ 10 أكتوبر 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
16  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلكناس  

1)2) تحت رقم 5058.

9Iج8

MSB Consulting

 LIBRAIRIE ES SALAM AL
JADIDA

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وفا0 شريك

MSB Consulting
 Bd Zerktouni , N° 400, Etage
 4, B22 ، 20000، Casablanca

Maroc
  LIBRAIRIE ES SALAM AL JADIDA

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1ج-0ج 
ساحة موالي  وسف فألحباس - 

2222) فلبيضاء فملغرب.
وفا0 شريك

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.66065

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
))2) تم فإلعالم  26  نا ر  فملؤرخ في 
بوفا0 فلشريك فاطلة  فلقباج و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا فلورثة  على  حصصه 

 (2(1 أكتوبر   18 في  فملؤرخ  فإلرفثة 
بالشكل فألتي :

فلسيد)0) جلال تويمي بنجلون  ،  

556 حصة .

  ، فلسيد)0) سعد تويمي بنجلون  

556 حصة .
محسن تويمي بنجلون   فلسيد)0) 

،  556 حصة .

  ، تويمي بنجلون   فلسيد)0) سناء 

82) حصة .

  ، فلسيد)0) هاجر تويمي بنجلون  

78) حصة .

  ، مريم تويمي بنجلون   فلسيد)0) 

78) حصة .

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (2 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 07)829.

802I

bemultico  بيلولتيكو

M&JOE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

bemultico  بيلولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 فلزيتون 

فملعركة -مكناس ، 52262، مكناس 

مكناس

M&JOE شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

و عنوفن مقرها فالجتلاعي مكرر 
زنقة 21 مرجان 25 سيدي بوزكري 

مكناس - 52222 مكناس .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.09971

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

فملؤرخ في 10 أكتوبر 1)2) تم تحويل 

فلشكل فلقانوني للشركة من «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0» إلى «شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

16  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلكناس  

1)2) تحت رقم 5058.

801I

CONSEILS EVERNAGE

G.I SUD
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

G.I SUD  شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 
مسلم تجزئة بوكار فلطابق ج شقة 

رقم 10 باب  كالة  - 02222 مرفكش 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1(1881

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 G.I  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. SUD
مطور   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

عقارفت
شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
شقة  ج  فلطابق  بوكار  تجزئة  مسلم 
رقم 10 باب  كالة  - 02222 مرفكش 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلناعوري  فلوهاب  عبد  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   1.222   :

للحصة .
 : فلناعوري  فلوهاب  عبد  فلسيد 

1222 بقيلة 122  رهم.



2011 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلناعوري  فلوهاب  عبد  فلسيد 
فملنصور  يعقوب  شارع  عنوفنه)ف) 
1) بوكار مرفكش  علار0  اسلين رقم 

02222 مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلناعوري  فلوهاب  عبد  فلسيد 
فملنصور  يعقوب  شارع  عنوفنه)ف) 
1) بوكار مرفكش  علار0  اسلين رقم 

02222 مرفكش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بلرفكش  بتاريخ - تحت رقم.
80(I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

Héritage Morocco Tours
إعالن متعد  فلقرفرفت

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

1) ، مكتب 17، فلطابق فلثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد فلكريم 
فلخطابي، فاس ، 2222ج، فاس 

فملغرب
Héritage Morocco Tours «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 19 تجزئة 

فلهوفء فلجليل فلشقة 0 فملد نة 
فلجد د0  - 2222ج فاس فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.09007
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 15 أكتوبر 1)2)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
تفويت حصص شركة

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
تغييب فلشكل فلقانوني للشركة

قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
فستقالة مسيبفلشركة

قرفر رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
تحويل فملقر فالجتلاعي

قرفر رقم 5: فلذي  نص على ما لي: 
فلتوقيع فالجتلاعي و فلبنكي

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 
فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

على  فلذي  نص   :1 رقم  بند 
تأسيس شركة ذفت مسؤولية  ما لي: 

محدو 0 من شريك وحيد
بند رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
فملركز  ب6)  فالجتلاعي  فملقر  حد  
فلطيب  فبو  شارع  فالمل  فلتجاري 

فملتنبي فاس
بند رقم 6: فلذي  نص على ما لي: 
بلساهلة  فلوحيد  فلشريك  تقدم 

نقد ة بقيلة 100.000،00  رهم
على  فلذي  نص  5ج:  رقم  بند 
مندرس  فلسيد  ونس  تعيين  ما لي: 
مسيبف للشركة ملد0 غيب محدو 0 ، كلا 
فن فلشركة فصبحت ملزمة بالتوقيع 
فلوحيد لللسيب فلسيد  ونس مندرس
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 57).
Iج80

bemultico  بيلولتيكو

M&JOE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تغييب نشاط فلشركة

bemultico  بيلولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 فلزيتون 

فملعركة -مكناس ، 52262، مكناس 
مكناس

M&JOE شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالجتلاعي مكرر 
زنقة 21 مرجان 25 سيدي بوزكري 

مكناس - 52222 مكناس فملغرب.
تغييب نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.09971

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم   (2(1 أكتوبر   10 في  فملؤرخ 
«هندسة  من  فلشركة  نشاط  تغييب 

فلحاسوب
فالستشارفت فإل فرية

إلى  فلبناء»  فو  فملختلفة  فالشغال 
«فلتغد ة فلعامة 

فلتفاوض

فالستبف  فو فلتصد ر».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
16  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلكناس  

1)2) تحت رقم 5058.

800I

bemultico  بيلولتيكو

M&JOE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

bemultico  بيلولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 فلزيتون 

فملعركة -مكناس ، 52262، مكناس 
مكناس

M&JOE شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مكرر 
زنقة 21 مرجان 25 سيدي بوزكري 

مكناس - 52222 مكناس فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.09971

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 10 أكتوبر 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
سيدي   25 مرجان   21 زنقة  «مكرر 
مكناس   52222  - مكناس  بوزكري 
 152( فلرقم  في  «متجر  إلى  فملغرب» 
مرجان 20 مكناس - 52222 مكناس  

فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
16  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلكناس  

1)2) تحت رقم 5058.

805I

bemultico  بيلولتيكو

M&JOE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

bemultico  بيلولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 فلزيتون 

فملعركة -مكناس ، 52262، مكناس 
مكناس

M&JOE  شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مكرر 
زنقة 21 مرجان 25 سيدي بوزكري 
مكناس  - 52222 مكناس فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.09971
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 10 أكتوبر 1)2) تم تعيين 
فلباز  مسيب جد د للشركة فلسيد)0) 

عزيز كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
16  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلكناس  

1)2) تحت رقم 5058.

806I

ste imtiyaz conseils sarl

VERONICA TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة فلعربية فلسعو  ة فلطابق 
فالول شقة رقم 5 فملد نة فلجد د0 

فاس ، 2222ج، فاس فملغرب
VERONICA TRANS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع عبد 
فلكريم فلخطابي فقامة بن مو�سى 
فلكووفش فلطابق فلثاني فاس - 

2222ج فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

72921
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  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 

.VERONICA TRANS
*مقاول   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

نقل فلبضائع  لحساب فلغيب.
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شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

بن  فقامة  فلخطابي  فلكريم  عبد 

مو�سى فلكووفش فلطابق فلثاني فاس 

- 2222ج فاس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد جوف  فلصبار :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد نبيل فلصبار :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فلصبار  جوف   فلسيد 

عين  طريق  فلقرويين  تجزئة  جج8 

فلشقف فاس 2222ج فاس فملغرب.

عنوفنه)ف)  فلصبار  نبيل  فلسيد 
زنقة فملوز فلنبجس ب فاس   (7 رقم 

2222ج فاس فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  فلصبار  جوف   فلسيد 

عين  طريق  فلقرويين  تجزئة  جج8 

فلشقف فاس 2222ج فاس فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

18  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 0ج).

807I

CHIFAA CONSEIL

CAFE EZZAMMITA POOL
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CHIFAA CONSEIL

 RUE MOUSLIM LOT BOUKAR

EME ETAGE APPARTEMENTج 

 14 BAB DOUKALA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CAFE EZZAMMITA POOL شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 
مسلم بوكار شقة بالدور فلثالث رقم 

10 باب  كالة  - 02222 مرفكش 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
1(1857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 2)  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 CAFE  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.EZZAMMITA POOL
غرض فلشركة بإ جاز : مقهى

غرفة فاللعاب
شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
مسلم بوكار شقة بالدور فلثالث رقم 
مرفكش   02222  - باب  كالة    10

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 122   : فلزميطة  فلسيد   اسين 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد   اسين فلزميطة عنوفنه)ف) 
 وفر فلكوفسم 0ج) تسلطانت سعا 0 

02222 مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد   اسين فلزميطة عنوفنه)ف) 
 وفر فلكوفسم 0ج) تسلطانت سعا 0 

02222 مرفكش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 6ج18ج1.

808I

FIDUBAC SARL

MESSAGERIE ROTTERDAM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

)16مكرر شارع  وسف فبن تاشفين 

 NADOR، فلشقة رقم 11 فلناضور

62000، nador maroc

 MESSAGERIE ROTTERDAM

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 

فملفتاح رقم7ج سلوفن فلناظور - 

222)6 فلناظور فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

009ج)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( )1  نا ر 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.MESSAGERIE ROTTERDAM

فستيبف    : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وتصد ر فملنتجات فلغذفئية

للبضائع  وفلدولي  فلوطني  فلنقل 

لآلجرين

نقل فألمتعة غيب فملصاحبة.

تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 - فلناظور  سلوفن  رقم7ج  فملفتاح 

222)6 فلناظور فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : فلهنوف    فلسيد محلد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : فلهنوف  فلسيد سفيان  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد محلد فلهنوف   عنوفنه)ف) 

  L-PINCOFFSWEG 8 3071 AS

271ج روتر فم هوالند.

فلسيد سفيان فلهنوف   عنوفنه)ف) 

 L-PINCOFFSWEG 8 3071 AS

271ج روتر فم هوالند.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  فلهنوف  محلد  فلسيد 

  L-PINCOFFSWEG 8 3071 AS

271ج روتر فم هوالند

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم 89.

809I

FICASUD

KASBAH DE TAGHZOUT
شركة فملساهلة

مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

KASBAH DE TAGHZOUT «شركة 

فملساهلة»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: جلاعة و 

 فئر0 ورزفزفت جلاعة سكور0 أهل 

فلوسط مزفرع أوال  بويحيى ورزفزفت 

- )0552 ورزفزفت فملغرب.

«مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.01(7

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في )2  ونيو 1)2)

فألسا�سي  فلنظام  مالءمة  تقرر 

فلقانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

فالسا�سي للشركة فملجهولة فالسم 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

فالبتدفئية بورزفزفت  بتاريخ 9)  وليوز 

1)2) تحت رقم 061.

852I
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ETS COMPTA HOUSE

AGHBALOU OUMLIL
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

AGHBALOU OUMLIL شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلفرح 

ف تزر ميدلت - 52ج50 ميدلت 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
207ج

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 9)  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.AGHBALOU OUMLIL
فالشغال   : غرض فلشركة بإ جاز 

فملختلفة -فملفاوضة.
حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلفرح ف تزر ميدلت - 52ج50 ميدلت 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1222  : فلسيد ف ت شعيب موحى 

بقيلة 122  رهم.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :
موحى  شعيب  ف ت  فلسيد 
حي   (9 فلحلام رقم  زنقة  عنوفنه)ف) 
ميدلت  52ج50  فلفرح ف تزر ميدلت 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

موحى  شعيب  ف ت  فلسيد 
حي   (9 فلحلام رقم  زنقة  عنوفنه)ف) 
ميدلت  52ج50  فلفرح ف تزر ميدلت 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بخنيفر0  

))2) تحت رقم ))2)/19.
851I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE AQUA ASTUCE
إعالن متعد  فلقرفرفت

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE AQUA ASTUCE «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 70 تجزئة 
وف  فلدهب - 51222 فلحاجب 

فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.07159

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 17  نا ر ))2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
تعيين فلسيد0 بشكال فاطلة مسيب0 
للشركة على إثر وفا0 فلسيد بومغيت 

كلال فملسيب فلوحيد
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
فإلجتلاعية  فلحصص  توزيع  فعا 0 
في  فلوحيد  فلشريك  وفا0  إثر  على 

فلشركة
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
حل وتصفية فلشركة في نفس عنوفن 

مقرها
على  فلذي  نص   :0 رقم  قرفر 
تعيين فلسيد0 بشكال فاطلة  ما لي: 
وعنوفنها حي فلنصر زنقة 9 رقم 6 م.ج 

مكناس, في منصب مصفي فلشركة
قرفر رقم 5: فلذي  نص على ما لي: 

قفل فلتصفية وتوزيع رصيدها

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 
فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

على  فلذي  نص  ج0:  رقم  بند 
تعيين فلسيد0 بشكال فاطلة  ما لي: 

مسيب0 للشركة
فلذي  نص على   :7  -  6 بند رقم 
ما لي: فلسيد0 بشكال فاطلة وفلسيد 
وفلسيد0  فألزهر  جليل  بومغيت 
فلجد   بومغيت ميسون هم فلشركاء 

في فلشركة
بند رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
حل وتصفية فلشركة في نفس عنوفن 

مقرها
بند رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
رصيدها  وتوزيع  فلتصفية  قفل 

وتشطيب فلسجل فلتجاري
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
2)  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 6).

85(I

مكتب فلسيد فلحسني  وسف

FAMIR SERVICES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مكتب فلسيد فلحسني  وسف
مكتب رقم EB 407 فلطابق 0 بلوك 

E تكنوبول ) أكا  ر باي فونتي - 
فكا  ر ، 82212، فكا  ر فملغرب

FAMIR SERVICES شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مكتب رقم 
ج5 فلطابق 0 مامونية شارع فلحسن 

بونعلاني حي فلدفجلة  - 82262 
أكا  ر فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
52109

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 FAMIR : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SERVICES
شرفء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
أعلال   - وفلصباغة  وبيع موف  فلبناء 

مختلفة - فستيبف  و تصد ر .
مكتب   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
شارع  مامونية   0 فلطابق  ج5  رقم 
 - فلدفجلة   حي  بونعلاني  فلحسن 

82262 أكا  ر فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 52   : بلوجينا  فناستازيا  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
52 حصة    : فلسيد فرحات نبيل 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
بلوجينا  فناستازيا  فلسيد0 
 82222 فكا  ر  لفين  عنوفنه)ف) 

فكا  ر  فملغرب.
فلسيد فرحات نبيل عنوفنه)ف) رقم 
فلجد د0   (0222 صفرو  طريق   19

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
بلوجينا  فناستازيا  فلسيد0 
 82222 فكا  ر  لفين  عنوفنه)ف) 

فكا  ر  فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
2)  نا ر  بتاريخ  باكا  ر   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج12819.
Iج85

BAMBOO ELITE NEGOCE

BAMBOO ELITE NEGOCE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

BAMBOO ELITE NEGOCE
1) زنقة عبد هللا نفيع إقامة بن 

علر طابق 0 شقة 12 حي فملعاريف ، 
222))، فلدفر فلبيضاء فملغرب

BAMBOO ELITE NEGOCE شركة 
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ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1) زنقة 
عبد هللا نفيع إقامة بن علر طابق 0 
شقة 12 حي فملعاريف  فلدفر فلبيضاء  

222))  فلدفر فلبيضاء  فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(9191
 (2 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.BAMBOO ELITE NEGOCE
 : بإ جاز  فلشركة  غرض 
وبيع  فلتجار0,فستيبف  وتصد ر وشرفء 

جليع فملنتجات وفملوف .
زنقة   (1  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
 0 عبد هللا نفيع إقامة بن علر طابق 
شقة 12 حي فملعاريف  فلدفر فلبيضاء  

222))  فلدفر فلبيضاء  فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : حلا ي  حسن  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)   حلا ي  حسن  فلسيد 

سان بيبنار  نو )1 إ ربا  إ طاليا .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)   حلا ي  حسن  فلسيد 

سان بيبنار  نو )1 إ ربا  إ طاليا 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (2 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 28ج).
850I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة كيدس انيما
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

STE SIEL COMPTA SARL
 LOT NAKHIL APPT 32 HAY

 LAHRECH ، 80120، AIT
MELLOUL maroc

شركة كيدس فنيلا شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي سيدي 
فاضول فنزكان فنزكان 52ج86 

فنزكان فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(((69

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 11 أكتوبر 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
فنزكان  فنزكان  فاضول  سيدي  «حي 
«حي  إلى  فملغرب»  فنزكان  52ج86 
بوجد ك زنقة ج2ج1 رقم ج8 ترفست 

فنزكان - 52ج86 فنزكان  فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18 أكتوبر  فالبتدفئية بانزكان  بتاريخ 

1)2) تحت رقم 29)).
855I

BUSINESS WAYS

ATAO
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

BUSINESS WAYS
 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE N°10, APPT. N°12,
 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،
40000، MARRAKECH MAROC

ATAO شركة ذفت مسؤلية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تقاطع 

شارع محلد فلخامس و شارع محلد 
فلبقال، إقامة فلباتول، فلطابق 

فلخامس، شقة رقم 19  - 02222 
مرفكش فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج0089.
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر   (2(1 27  جنرب  في  فملؤرخ 
محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة  حل 
مبلغ    ATAO فلوحيد  فلشريك  ذفت 
وعنوفن  12.222  رهم  رأسلالها 
مقرها فإلجتلاعي تقاطع شارع محلد 
فلخامس و شارع محلد فلبقال، إقامة 
فلباتول، فلطابق فلخامس، شقة رقم 
02222 مرفكش فملغرب نتيجة   -   19

ل : حل و ي.
زنقة  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
شقة   ‘  12 ‘علار0 رقم  كابانا  كاميل 
مرفكش   02222  - فلشتوية   ‘1( رقم 

فملغرب. 
و عين:

 Stéphane Olivier فلسيد)0) 
عنوفنه)ف)  و   Laurent  LABADIE
 ROUTE D’HERM , 40140 15ج 
 (0( كلصفي   MAGESCQ FRANCE

للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية :
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1900ج1.
856I

fiducinfo sarlau

DIGIPIUM SERVICES SARL  
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
 DIGIPIUM SERVICES SARL  
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مكتب رقم 
ب10 فقامة فجو0 شارع فلحسن 

فلثاني طريق فلصوير0 ، غليز مرفكش 

- 02222 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1859
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 21  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 

.DIGIPIUM SERVICES SARL
كالة   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فلسلعي  )فلتوفصل وفإلنتاج  إعالنية 

فلبصري)
 إ فر0 فلخدمة )تدريب).

مكتب   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
رقم ب10 فقامة فجو0 شارع فلحسن 
فلثاني طريق فلصوير0 ، غليز مرفكش - 

02222 مرفكش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
2.222ج  فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 122   : فنس  بوحاميدي  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 122   : فلسيد بوحاميدي فلياس 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 122   : فلسيد فلهاشمي فسلاعيل 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد بوحاميدي فنس عنوفنه)ف) 
مرفكش   185 فلرقم  مزوفر  عين 

02222 مرفكش فملغرب.
فلياس  بوحاميدي  فلسيد 
رقم  س  فلسعا 0  فقامة  عنوفنه)ف) 
فكا  ر   82222 فكا  ر  بوفركان   ((0

فملغرب.
فسلاعيل  فلهاشمي  فلسيد 
حي  فلغفر  زنقة   25 رقم  عنوفنه)ف) 
فلنجاح فكا  ر  82222 فكا  ر فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
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فلياس  بوحاميدي  فلسيد 
رقم  س  فلسعا 0  فقامة  عنوفنه)ف) 
فكا  ر   82222 فكا  ر  بوفركان   ((0

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 7ج18ج1.

857I

LEADER FINANCE

KEYNZ TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT  N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KEYNZ TRANS شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 
منصورفلذهبي إقامة ميسيل فلطابق 
فلسا س رقم ج7 طنجة - 92222 

طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

7ج6ج)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 10  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.KEYNZ TRANS
نقل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبضائع فلدولية و فلوطنية.
شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
منصورفلذهبي إقامة ميسيل فلطابق 
 92222  - طنجة  ج7  رقم  فلسا س 

طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد عبد فلعالي فوسطوك :  122 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فوسطوك  فلعالي  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف) تاركة ز فغية رقم 5) تاركة 

مرفكش 02222 مرفكش فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فوسطوك  فلعالي  عبد  فلسيد 

عنوفنه)ف) تاركة ز فغية رقم 5) تاركة 

مرفكش 02222 مرفكش فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

2)  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 52122).

858I

مكتب فملحاسبة

ENTREPRISE ESSEMLALI
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

مكتب فملحاسبة

طريق فلعرفئش علار0 أجعون  رقم 

7 فلطابق فلثاني فلقصر فلكبيب ، 

152)9، فلقصر فلكبيب فملغرب

ENTREPRISE ESSEMLALI شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي أصيلة  

80) شارع فلحسن فلثاني  - 222)9 

فصيلة فملغرب .

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1(757

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تلت   (2(1 )2  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

تفويت فلسيد )0) محلد فلسلاللي 

522 حصة فجتلاعية من أصل 122 

محلد   (0( فلسيد  لفائد0   حصة 

فلسلاللي  بتاريخ )2  جنرب 1)2).

بوسيد فريد0   (0( فلسيد  تفويت 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   (22
122 حصة لفائد0  فلسيد )0) محلد 

فلسلاللي  بتاريخ )2  جنرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
17  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1)0.
859I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE DECO&DESIGN
TRAV MAROC

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE DECO&DESIGN TRAV

MAROC شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي إقامة 
حدفئق حلرية علار0 فج) فلطابق 
6 شقة )ج - 52222 مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
55151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( )2  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 DECO&DESIGN TRAV

.MAROC
-فألشغال   : غرض فلشركة بإ جاز 

فملحتلفة للبناء - فلد كور وفلتز ين.
إقامة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلطابق  حدفئق حلرية علار0 فج) 
6 شقة )ج - 52222 مكناس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : سلاح  عتعوت  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد بنيس فملهدي :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 عتعوت سلاح عنوفنه)ف) 

فج)  علار0  حلرية  حدفئق  إقامة 

مكناس   52222 )ج  شقة   6 فلطابق 

فملغرب.

عنوفنه)ف)  فملهدي  بنيس  فلسيد 

فج)  علار0  حلرية  حدفئق  إقامة 

مكناس   52222 )ج  شقة   6 فلطابق 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 عتعوت سلاح عنوفنه)ف) 

فج)  علار0  حلرية  حدفئق  إقامة 

مكناس   52222 )ج  شقة   6 فلطابق 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 187.

862I

EUREXMA

لوجيك ديجيتال أفريكا
إعالن متعد  فلقرفرفت

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

لوجيك   جيتال أفريكا «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: زنقة 

ركرفكة إقامة الكورنيش علار0 رقم 

) فلطابق فألسفل بوركون - 2222) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

ج9259ج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 29  نا ر ))2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

تفويت حصص فإلجتلاعية

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

عضوية شركاء جد 

قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 

تغيب فلشكل فلقانوني للشركة 

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم -: فلذي  نص على ما لي: 

تحد ث فلنظام فألسا�سي

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (2 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 7ج)829.

861I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE MARMO MASSA
CARRARA

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE MARMO MASSA

CARRARA شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 

فألر�سي رقم 0جج فلشطر أ رياض 

فلزيتون - 52222 مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج5515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 SOCIETE MARMO MASSA

.CARRARA
غرض فلشركة بإ جاز : -بيع موف  

فلبناء - فإلستيبف  وفلتصد ر.
فلطابق   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
رياض  أ  فلشطر  0جج  رقم  فألر�سي 

فلزيتون - 52222 مكناس فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : كوثر  حدفش  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  كوثر  حدفش  فلسيد0 
فلزيتون  رياض  أ  فلشطر  0جج  رقم 

52222 مكناس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  كوثر  حدفش  فلسيد0 
فلزيتون  رياض  أ  فلشطر  0جج  رقم 

52222 مكناس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 188.
86(I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة كيدس انيما
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

STE SIEL COMPTA SARL
 LOT NAKHIL APPT 32 HAY

 LAHRECH ، 80120، AIT
MELLOUL maroc

شركة كيدس فنيلا  شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي سيدي 
فاضول فنزكان - 52ج86 فنزكان 

فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(((69
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 11 أكتوبر 1)2) تم تعيين 
مسيب جد د للشركة فلسيد)0)  حليد 
بوغلوم مصطفى السكار كلسيب آجر

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18 أكتوبر  فالبتدفئية بانزكان  بتاريخ 

1)2) تحت رقم 29)).
Iج86

CONSEILS EVERNAGE

INNA SKIN
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

INNA SKIN شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  حي 
محلد ة رقم 518 بلوك 6ج وحد0 ) 

مرفكش - 02222 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1927
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   (6
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 INNA  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.SKIN
تاجر   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

مستحضرفت فلتجليل
حي    : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
محلد ة رقم 518 بلوك 6ج وحد0 ) 

مرفكش - 02222 مرفكش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : فلرضوفني  وفاء  فلسيد0 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : فكوت   نجوى  فلسيد0 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 522  : فلرضوفني  وفاء  فلسيد0 
بقيلة 122  رهم.

فلسيد0 نجوى فكوت  : 522 بقيلة 
122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 وفاء فلرضوفني عنوفنه)ف) 
 518 رقم  6ج  س  ب  جنوب  م  س 

مرفكش  02222 مرفكش فملغرب.
عنوفنه)ف)  فكوت   نجوى  فلسيد0 

بريطانيا 02222 مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 وفاء فلرضوفني عنوفنه)ف) 
 518 رقم  6ج  س  ب  جنوب  م  س 

مرفكش  02222 مرفكش فملغرب
عنوفنه)ف)  فكوت   نجوى  فلسيد0 

بريطانيا 02222 مرفكش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجارية بلرفكش  بتاريخ - تحت رقم .

860I

BEST HELP MANAGEMENT CONSULTING

كروب تيكنيك عمار
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 BEST HELP MANAGEMENT
CONSULTING

 RUE SABRI BOUJEMAA ,1(
 APPT NR 6 CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC
كروب تيكنيك علار شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زفوية زنقة 
فألميب موالي عبد هللا و زنقة فلنخلة 
فلعلار0 1 فلطابق فلرفبع فلرقم 7 - 

2222) فلدفرفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدف  فلقانون   (2(1 8)  جنرب 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

كروب   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

تيكنيك علار.

فألشغال   : غرض فلشركة بإ جاز 

فملتخصصة فملختلفة في مجال فلبناء، 

نجار0  فلزجاج،  و  فألملنيوم  نجار0 

فلخشب و أشغال فلحدف 0.

عنوفن فملقر فالجتلاعي : زفوية زنقة 

فألميب موالي عبد هللا و زنقة فلنخلة 

 -  7 فلرقم  فلرفبع  فلطابق   1 فلعلار0 

2222) فلدفرفلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد عبد فلكبيب علار 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد عبد فلكبيب علار عنوفنه)ف) 

 60 فلرقم   0(  رب فملستقبل فلزنقة 

فلحي فملحلدي 2222) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عبد فلكبيب علار عنوفنه)ف) 

 60 فلرقم   0(  رب فملستقبل فلزنقة 

فلحي فملحلدي 2222) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828585.

865I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة مرابط فوالي
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STE SIEL COMPTA SARL
 LOT NAKHIL APPT 32 HAY

 LAHRECH ، 80120، AIT
MELLOUL maroc

شركة مرفبط فوالي شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 
فملرس رقم 1ج1 فلدشيب0 فلجها  ة - 

62ج86 فلدشيب0 فلجها  ة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج015)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 غشت  ج2 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
شركة   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

مرفبط فوالي.
تخزين   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وتوزيع فللحوم فلبيضاء ومشتقاتها.
تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 - فلدشيب0 فلجها  ة  1ج1  فملرس رقم 

62ج86 فلدشيب0 فلجها  ة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 092   : عبدهللا  فملرفبط  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 512 فلسيد فملرفبط عبدفلرزفق :  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد فملرفبط عبدهللا عنوفنه)ف) 
تيكوين فكا  ر 82222 فكا  ر فملغرب.
عبدفلرزفق  فملرفبط  فلسيد 
عنوفنه)ف) فلتلسية ف ت ملول 86152 

ف ت ملول فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

عبدفلرزفق  فملرفبط  فلسيد 
عنوفنه)ف) فلتلسية ف ت ملول 86152 

ف ت ملول فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
شتنرب   21 بتاريخ  فالبتدفئية بانزكان  

1)2) تحت رقم 1808.
866I

Cabinet Comptable Marzofid

 SALON L›ARTISTE VIP SARL
AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 SALON L›ARTISTE VIP SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم0 
علار0 )10 أ فملنطقة 11 أبوفب 
مرفكش  - 02222 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
9ج19)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
.SALON L’ARTISTE VIP SARL AU

:  تصفيفة  غرض فلشركة بإ جاز 
فلشعر فملختلطة ، فلخدمات فلجلالية 
، فلعنا ة بالجلال وفلوجه ، فلحلام ، 

جدمات فلتدليك وفلسبا ..

رقم0   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
أبوفب   11 فملنطقة  أ   10( علار0 

مرفكش  - 02222 مرفكش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد فلزف ر عزيز :  1.222 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد فلزف ر عزيز عنوفنه)ف) أبوفب 
علار50ج  أوه   (2 منطقة  مرفكش 

شقة 28 02222 مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلزف ر عزيز عنوفنه)ف) أبوفب 
علار50ج  أوه   (2 منطقة  مرفكش 

شقة 28 02222 مرفكش فملغرب
تم فإل دفع فلقانوني ب-  بتاريخ 19 

 نا ر ))2) تحت رقم 5)19ج1.
867I

GUIDE COMPTABLE

SOCCER ARENA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

GUIDE COMPTABLE
تجزئة فبن تومرت ) علار0 0 فلطابق 

) شقة 0 بوزنيقة ، 122ج1، 
بوزنيقة فملغرب

SOCCER ARENA شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 27)1 
حي رياض فلطابق فلثاني  - 122ج1 

بوزنيقة فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.6561

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 8)  جنرب 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
 - فلثاني   فلطابق  حي رياض   1(27»
122ج1 بوزنيقة فملغرب» إلى «مكتب 
فلنلصية  فملسمى  فمللك  كرين   وفر 
بوزنيقة   122ج1   - بالخطاب  

بوزنيقة».
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  سليلان   برن  فالبتدفئية 

 نا ر ))2) تحت رقم 5).
868I

M.A.I GROUPE SERVICE

NICE VIEW
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA MAROC
NICE VIEW  شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زفوية زنقة 
 مشق و علر فبن فلعاص محل رقم 

5 - 10222 فلقنيطر0 فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج5095.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تحويل   تم    (2(1 ماي   (0 فملؤرخ في 
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
«زفوية زنقة  مشق و علر فبن فلعاص 
فلقنيطر0   10222  -  5 رقم  محل 
فملغرب» إلى «فلحوزية  بلوك س رقم 
فلقنيطر0    10222  -  ( محل رقم   88

فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطر0  بتاريخ 16  جنرب 

1)2) تحت رقم 117601)ج92)).
869I

NABIL SOUBAIRI

 GROS ŒUVRE, VOIRIE,
 ASSINISSEMENT,

 TERRASSEMENT SARL «
GOVAT » SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
رفع رأسلال فلشركة

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE GHANA VN ،

50000، MEKNES MAROC
 GROS ŒUVRE, VOIRIE,

 ASSINISSEMENT,

 TERRASSEMENT SARL « GOVAT
SARL « شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلحي 
فلصناعي تجزئة 152 مجاط - 

52222 مكناس فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
197ج).

فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
15  ونيو  في  فملؤرخ  فإلستثنائي 
فلشركة  رأسلال  رفع  تم   (2(1
«522.222.ج  رهم»  قدره  بلبلغ 
إلى  «7.522.222  رهم»  من  أي 
  : طريق  عن  «11.222.222  رهم» 

تقد م حصص نقد ة أو عينية.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
29  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلكناس  

1)2) تحت رقم )جج5.

872I

LEGAL CONSULTING

SYENTYS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

LEGAL CONSULTING
مسجد فاطلة بقشان باب 16 رقم 

18 حي فلنسيم ، 2182)، فلدفر 
فلبيضاء فملغرب

SYENTYS شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فقامة 
فلفتح 17) شارع فبرفهيم فلرو فني 
فلطابق فالول رقم ج - 2195) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج881)5
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب  ج) 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.SYENTYS
 : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فالعالميات.
فقامة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلرو فني  فبرفهيم  شارع   (17 فلفتح 
فلدفر   (2195  - ج  فلطابق فالول رقم 

فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلشركة سيانتيس :  1.222 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
 15 عنوفنه)ف)  فلشركة سيانتيس 
 11111 52ج68   لومييب  فرير  زنقة 

برفنستات   دنها م فرنسا.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد بور ن جون لوي لوسيان 
)ج. 2ج8)  ج) جوفن  زنقة  عنوفنه)ف) 

1111 كوروندلين سويسرف
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828685.
871I

LE LEGALISTE

RAMEAU FOODS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

RAMEAU FOODS شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 5) شارع 

شنييه  - 2222) فلدفر فلبيضاء 
فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

جج8ج12.
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل   (2(2 نونرب   (8 فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
  RAMEAU FOODS فلشريك فلوحيد
1.222.222  رهم  رأسلالها  مبلغ 
شارع   (5 فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن 
فلبيضاء  فلدفر   (2222  - شنييه  

فملغرب نتيجة ل : قلة فرص فلبيع.
و حد  مقر فلتصفية ب 5) شارع 
فلبيضاء  فلدفر   (2222  - شنييه  

فملغرب. 
و عين:

و  شحنة  محلو     فلسيد)0) 
رقم  نوفلرب   16 ساحة  عنوفنه)ف) 
فملغرب  فلبيضاء  فلدفر   (2222   (9

كلصفي )0) للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية : 

5) شارع شنييه فلدفر فلبيضاء
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
2ج  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 2)2) تحت رقم 759859.

87(I

NOISETTE DOREE

NOISETTE DOREE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

NOISETTE DOREE
8)9 شارع فلقدس حي منضرونا 

عين فلشق ، 2082)، فلدفرفلبيضاء 
فملغرب

NOISETTE DOREE شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)



2019 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 8)9 شارع 
فلقدس حي منضرونا عين فلشق  - 

2082) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج05777.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر   (2(1 26  جنرب  في  فملؤرخ 
محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة  حل 
 NOISETTE فلوحيد  فلشريك  ذفت 
 122.222 رأسلالها  مبلغ    DOREE
فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن   رهم 
منضرونا  حي  فلقدس  شارع   9(8
فلدفر فلبيضاء   (2082  - عين فلشق  
فملنافسة في سوق   : فملغرب نتيجة ل 

فلشغل
فزمة كورونا .

و حد  مقر فلتصفية ب 8)9 شارع 
 - فلقدس حي منضرونا عين فلشق  

2082) فلدفر فلبيضاء فملغرب. 
و عين:

عبد  عبدفلها ي    فلسيد)0) 
علار0 جوبيب بلوك  فلحي و عنوفنه)ف) 
فلدفرفلبيضاء    (2922 بورنازيل   7

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 
 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 85ج828.

Iج87

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

 IMPRIMERIE EL
MAGHRAOUI

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
قفل فلتصفية

CENTRE DE GESTION TINGHIR
 N°360 AVENUE MOHAMED
 V TINGHIR TINGHIR، 45800،

TINGHIR MAROC
  IMPRIMERIE EL MAGHRAOUI

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : شارع 
محلد فلخامس رقم 25 تجزئة 

ف يس نغيب - 05822  تنغيب فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.(091

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  7) فربف ر  فملؤرخ في 
  IMPRIMERIE EL MAGHRAOUI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 مبلغ 
وعنوفن  2.222)  رهم  رأسلالها 
محلد  شارع  فإلجتلاعي  مقرها 
فلخامس رقم 25 تجزئة ف يس نغيب - 
05822  تنغيب فملغرب نتيجة لقفل و 

حل فلشركة.
و عين:

و  فملغرفوي  كلال    فلسيد)0) 
عنوفنه)ف)  وفر تسكا فمزورو تغزوت 
 (0( كلصفي  فملغرب  تنغيب   05822

للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
شارع  وفي   (2(( 19  نا ر  بتاريخ 
محلد فلخامس رقم 25 تجزئة ف يس 

نغيب - 05822 تنغيب فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بتنغيب   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 71.

870I

SOCIETE FIDAV SARL

IRRIAG
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة فلسعد ين علار0 ج1 شقة ج 

فملد نة فلجد د0 ، 52222، مكناس 
فملغرب

IRRIAG شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي كرفج 
فلكائن برقم 166 حي  ف س بومالن 

 ف س - 05822 تنغيب فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج58ج  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.IRRIAG

أشغال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلري

أشغال متنوعة

بيع وشرفء.

كرفج   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

حي  ف س بومالن   166 فلكائن برقم 

 ف س - 05822 تنغيب فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : تلهوت  رفبحة  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  تلهوت  رفبحة  فلسيد0 

 05822 بومالن  ف س  حي  ف س 

تنغيب فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  تلهوت  رفبحة  فلسيد0 

 05822 بومالن  ف س  حي  ف س 

تنغيب فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

18  نا ر  بتاريخ  بتنغيب   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 90.

875I

  وفن فالستاذ فلعلمي فملجاطي محلد فلصوفي موثق

 GROUPE SCOLAIRE
TANGERINE PRIVE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة

  وفن فالستاذ فلعلمي فملجاطي 
محلد فلصوفي موثق

87 علار0 كوفيكوم فلطابق فالول 
طنجة ، 92222، طنجة فملغرب

 GROUPE SCOLAIRE
TANGERINE PRIVE  «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي:  مجلوعة 

مدفرس طنجرين فلخاصة شارع 
 - - ( ENCG  موالي رشيد )قبالة

طنجة فملغرب.
«مالءمة فلنظام فألسا�سي للشركة»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.1(22(5
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 27  نا ر ))2)
فألسا�سي  فلنظام  مالءمة  تقرر 
فلقانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

تحيين فلنظام فالسا�سي للشركة
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
19  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 52205).

876I

مكتب فلجرو ي

PACO ABANA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

مكتب فلجرو ي
شارع 18 نونرب رقم 0) فلناضور ، 

222)6، فلناضور فملغرب
PACO ABANA شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : زفوية 
زنقة ترفكونا و زنقة فر ون فقامة 

رزفن 1 حي فملطار 222)6 فلناضور 
فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.199(1
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بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 8)  جنرب  في  فملؤرخ 
ذفت  شركة   PACO ABANA حل 
رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها  وعنوفن  1.222.222  رهم 
فإلجتلاعي زفوية زنقة ترفكونا و زنقة 
فملطار  حي   1 رزفن  فقامة  فر ون 
نتيجة  فملغرب  فلناضور   6(222

للركو  فالقتصا ي.
و عين:

فلسيد)0) عبد فلحفيظ  فلجرو ي 
 (0 نونرب رقم   18 شارع  و عنوفنه)ف) 
222)6 فلناضور فملغرب كلصفي )0) 

للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
زفوية  وفي   (2(1 8)  جنرب  بتاريخ 
فقامة  فر ون  زنقة  و  ترفكونا  زنقة 
فلناضور   6(222 حي فملطار   1 رزفن 

فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ )1  نا ر 

))2) تحت رقم 59.
877I

CABINET BEN MOKHTAR

COTRIVARE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

COTRIVARE شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1) إقامة 
فلشاوية  شارع  وسف فبن تاشفين 
زنقة رشيد ر�سى - 92222 طنجة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1ج6ج)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 18  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 
باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.COTRIVARE
فإل فر0 و   : غرض فلشركة بإ جاز 
للنفا ات.  وفملتكامل  فلشامل  فلتدبيب 
فلنفا ات  ومعالجة  وإعدف   تثلين 
عن  فلناجلة  فلنفا ات  وتحد ًدف   ،
فألنشطة فالقتصا  ة فملعروفة باسم 

«فلنفا ات فلصناعية».
- جلع و نقل جليع أنوفع فلنفا ات.
فلنفا ات  سحق  و  وفصل  فرز   -
فلصناعية وفلنفا ات فملنزلية فمللاثلة؛
فلصناعية  فلنفا ات  معالجة   -

وفلنفا ات فملنزلية فمللاثلة ؛
- تخزين فلنفا ات؛

أي نوع من  علليات بيع وشرفء   -
إعا 0  أو  معالجتها  فمللكن  فلنفا ات 
تدويرها ، أي فلتي  لكن أن تدجل في 
فلعللية أو فلنشاط فلرئي�سي للشركة ؛
وفملساعد0  فملشور0  أنشطة   -

وفلدعم في تدبيب و إ فر0 فلنفا ات ؛
تقد م كافة فلخدمات فملتعلقة   -
بشكل مباشر أو غيب مباشر باألنشطة 

فملذكور0 أعاله..
عنوفن فملقر فالجتلاعي : 1) إقامة 
شارع  وسف فبن تاشفين  فلشاوية  
طنجة   92222  - ر�سى  رشيد  زنقة 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فملختار  فبن  فلد ن  بدر  فلسيد 
1.222  رهم  بقيلة  حصة   122   :

للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فملختار  فبن  فلد ن  بدر  فلسيد 
فيال  علار  سيدي  طريق  عنوفنه)ف) 

أوركيدي 92222 طنجة فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 

وموفطن مسيبي فلشركة:

فملختار  فبن  فلد ن  بدر  فلسيد 

فيال  علار  سيدي  طريق  عنوفنه)ف) 

أوركيدي 92222 طنجة فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

2)  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 52297).

878I

MOHAMED SAFRIOUI

FORCE INVEST
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

FORCE INVEST شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1ج1 

 BOULEVARD D ANFA 6EME

ETAGE APPT6C - 20000 فلدفر 

فلبيضاء فملللكة فملغربية

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

829160

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 2)  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 FORCE : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.INVEST

غرض فلشركة بإ جاز : فستشارفت 

في أنظلة وبرفمج فلكلبيوتر.

1ج1   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 BOULEVARD D ANFA 6EME
فلدفر   ETAGE APPT6C - 20000

فلبيضاء فملللكة فملغربية.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد0 رشيد كّباج :  122 حصة 

بقيلة 12.222  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
 , عنوفنه)ف)  كّباج  رشيد  فلسيد 
 rue Georges Sorel  92100  51

.Boulogne Billancourt  FRANCE
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
 , عنوفنه)ف)  كّباج  رشيد  فلسيد 
 rue Georges Sorel  92100  51

Boulogne Billancourt  FRANCE
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (2 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم -.

879I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

TOUGANA IT
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
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
TOUGANA IT  شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة  
موسلم ، تجزئة بلبكار، فلطابق 

فلثالث ، فلشقة رقم 10 ، باب  كالة 
، - 2ج022  مرفكش  فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
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رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج1  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. TOUGANA IT

غرض فلشركة بإ جاز : * تصليم 

و رفسة وتحسين فألنظلة فملعلوماتية

* فالستيبف  وفلتصد ر

وفلتبكيب  وفملعدفت  فلتحليل   *

وفإل فر0 وفستخدفم أنظلة فلكلبيوتر.
زنقة    : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فلطابق  بلبكار،  تجزئة   ، موسلم 

فلثالث ، فلشقة رقم 10 ، باب  كالة 

، - 2ج022  مرفكش  فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

هيلين  فندري  بونزيل  فلسيد0 

فكسبيد ت  :  122 حصة بقيلة 122 

 رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

هيلين  فندري  بونزيل  فلسيد0 

فكسبيد ت  عنوفنه)ف) برينيي  2)61ج 

برينيي  فرنسا.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

هيلين  فندري  بونزيل  فلسيد 

فكسبيد ت  عنوفنه)ف) برينيي  2)61ج 

برينيي  فرنسا

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

2)  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1965ج1.

882I

DEMER CONSULTING

TACFIDUC
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1  RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، فلدفرفلبيضاء 
فملغرب

TACFIDUC شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 119 شارع 

عبدفملومن فلطابق ) رقم 18 - 
2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

58229ج.
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل   (2(( 2)  نا ر  فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
مبلغ    TACFIDUC فلوحيد  فلشريك 
وعنوفن  52.222  رهم  رأسلالها 
شارع   119 فإلجتلاعي  مقرها 
 -  18 رقم   ( فلطابق  عبدفملومن 
فلدفر فلبيضاء فملغرب نتيجة   (2222

ل : توقف نشاط فلشركة.
 119 ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
شارع عبدفملومن فلطابق ) رقم 18 - 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب. 
و عين:

فلسيد)0) عبد فلحكيم   طلبو  و 
شارع   18( رقم   5 بلوك  عنوفنه)ف) 
فلشهدفء ح م   2222) فلدفر فلبيضاء 

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 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم )82886.

881I

build work

BOUSSAADA TEXTIL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

build work

حي فلهناء ج زنقة 7ج رقم 67 فلشقة 

رقم ج طنجة ، 92222، طنجة 

فملغرب

BOUSSAADA TEXTIL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : تجزئة 

فمليزفن قطعة 150 محل 1 طنجة - 

92222 طنجة فملغرب.

قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.998(5

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تقرر حل  19 غشت  فملؤرخ في 

شركة ذفت   BOUSSAADA TEXTIL

رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 

مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 

 150 فإلجتلاعي تجزئة فمليزفن قطعة 

طنجة   92222  - طنجة   1 محل 

فملغرب نتيجة لكوفيد 19.

و عين:

و  فلفار�سي  فحلد   فلسيد)0)  

فرنسا  فرنسا   22 فرنسا  عنوفنه)ف) 

كلصفي )0) للشركة.

و  حقي  رضوفن   فلسيد)0) 

رقم   12 زنقة  ج  حي فلهناء  عنوفنه)ف) 

فملغرب كلصفي  طنجة   92222 ج2 

)0) للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 

تجزئة  وفي   (2(( 15  نا ر  بتاريخ 

 - طنجة   1 محل   150 فمليزفن قطعة 

92222 طنجة فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

26  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 9ج1.

88(I

ABOU ZAYTER ARTISANAT TRADITIONNEL

 ABOU ZAYTER ARTISANAT
TRADITIONNEL     AZAT

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 ABOU ZAYTER ARTISANAT

TRADITIONNEL

 وفر ف ت علي تامنصورت حربيل ، 

22ج02، مرفكش فملغرب

 ABOU ZAYTER ARTISANAT

TRADITIONNEL     AZAT شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر ف ت 

علي تامنصورت حربيل  - 22ج02 

مرفكش  فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج1  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

 ABOU ZAYTER ARTISANAT

.TRADITIONNEL     AZAT

أعلال   -  : غرض فلشركة بإ جاز 

فلد كور و فلتجد د فلدفجلي.

- بيع فلعقاقيب بالتقسيط .

- نجار ..

:  وفر ف ت  عنوفن فملقر فالجتلاعي 

22ج02   - حربيل   تامنصورت  علي 

مرفكش  فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
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فلسيد عبد فلعزيز زعيطر :  1.222 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

زعيطر  فلعزيز  عبد  فلسيد 
عنوفنه)ف)   وفر ف ت علي تامنصورت 

حربيل  22ج02 مرفكش  فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
زعيطر  فلعزيز  عبد  فلسيد 
عنوفنه)ف)   وفر ف ت علي تامنصورت 

حربيل  22ج02 مرفكش  فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 7)19ج1.

Iج88

COMPTAMED

ITALIC CONSTRUCTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

COMPTAMED
 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA
 ، 200000، CASABLANCA

MAROC
ITALIC CONSTRUCTION شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع عبد 
فملومن زنقة سلية علار0 )8 طابق ) 
رقم 0 فلدفر فلبيضاء - 2222) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8025
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 ITALIC : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.CONSTRUCTION

فلتطوير    : غرض فلشركة بإ جاز 
فلعقاري

عنوفن فملقر فالجتلاعي : شارع عبد 
فملومن زنقة سلية علار0 )8 طابق ) 
2222) فلدفر   - 0 فلدفر فلبيضاء  رقم 

فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد فلحسين ف ت فنجار :  522 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 522   : فلسيد فحلد ف ت فنجار 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فنجار  ف ت  فلحسين  فلسيد 
عنوفنه)ف) تجزئة فلصفا زنقة 2ج رقم 
19 عين فلشق فلبيضاء 2222) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
فلسيد فحلد ف ت فنجار عنوفنه)ف) 
تجزئة فلصفا ) زنقة 2ج رقم 17 عين 
فلشق فلبيضاء 2222) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فحلد ف ت فنجار عنوفنه)ف) 
تجزئة فلصفا ) زنقة 2ج رقم 17 عين 
فلشق فلبيضاء 2222) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 9ج8281.

880I

مكتب محاسبة

GLOBAL KAM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
علار0 01 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 22) فلرشيد ة ، 220)5، 

فلرشيد ة فملغرب
 GLOBAL KAM

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلدفر 
فلكائنة  برقم 29 قصر بني  فوس 

فلخنك فلرشيد ة - 222)5 
فلرشيد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج1557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 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 

.GLOBAL KAM
فالشغال   : غرض فلشركة بإ جاز 

فملختلفة
فلوساطة

صناعة فلنسيج
فلدفر   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
بني  فوس  قصر   29 برقم  فلكائنة  
فلخنك فلرشيد ة - 222)5 فلرشيد ة 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد جليل فلرفمي :  02ج حصة 

بقيلة 0.222ج  رهم للحصة .
عبد  موالي  عمي  سيدي  فلسيد 
222.جج  2جج حصة بقيلة    : فلعزيز 

 رهم للحصة .
موالي  علوي  ماموني  فلسيد 
222.جج  2جج حصة بقيلة    : فملهدي 

 رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد جليل فلرفمي عنوفنه)ف) رقم 
 5(222 27 شارع فلدفجلة فلرشيد ة 

فلرشيد ة فملغرب.
عبد  موالي  عمي  سيدي  فلسيد 
زنقة  5ج  فلرقم  عنوفنه)ف)  فلعزيز 
فلرشيد ة   فالحلر  فلوف   بطوطة  فبن 

222)5 فلرشيد ة فملغرب.

موالي  علوي  ماموني  فلسيد 
فملهدي عنوفنه)ف) زنقة مسكي رقم 10 

 5(222 فلرشيد ة  فلقد لة  البيطا 

فلرشيد ة فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد جليل فلرفمي عنوفنه)ف) رقم 

 5(222 27 شارع فلدفجلة فلرشيد ة 

فلرشيد ة فملغرب

موالي  علوي  ماموني  فلسيد 
فملهدي عنوفنه)ف) زنقة مسكي رقم 10 

 5(222 فلرشيد ة  فلقد لة  البيطا 

فلرشيد ة فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة  بتاريخ 2)  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/ج7.

885I

مكتب محاسبة

MAISONACACIAS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مكتب محاسبة

علار0 01 شقة ) زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 22) فلرشيد ة ، 220)5، 

فلرشيد ة فملغرب

MAISONACACIAS  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي قصر 

تسر مين فلريصاني  - 222)5 

فلريصاني  فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

15579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 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 

. MAISONACACIAS
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غرض فلشركة بإ جاز : مأوى.
قصر   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 5(222  - فلريصاني   تسر مين 

فلريصاني  فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 022   : مصطفى  فنعام  فلسيد 
حصة بقيلة 02.222  رهم للحصة .
فلسيد فنعام حسن :  22ج حصة 

بقيلة 2.222ج  رهم للحصة .
فلسيد فنعام محلد :  22ج حصة 

بقيلة 2.222ج  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد فنعام مصطفى عنوفنه)ف) 
شارع فالميب موالي عبد هللا  ج0  رقم 
فرفو   ج2))5   فرفو   فلنهضة  حي 

فملغرب.
عنوفنه)ف)  حسن  فنعام  فلسيد 
  5(052 فلريصاني   تسر مين  قصر 

فلريصاني فملغرب.
عنوفنه)ف)  محلد  فنعام  فلسيد 
8ج1 شارع فلهاشمي فلفياللي حي  رقم 
فلنهضة فرفو  ج2))5  فرفو  فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فنعام مصطفى عنوفنه)ف) 
شارع فالميب موالي عبد هللا  ج0  رقم 
فرفو   ج2))5   فرفو   فلنهضة  حي 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة  بتاريخ 2)  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/76.
886I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

WCB TECHNOLOGY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL

 168ave mohammed diouri
 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC

WCB TECHNOLOGY شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ج) شارع 

فنوفل علار0 فلوري 11 مكتب رقم 0 

ميلوزف - 10222 فلقنيطر0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

851ج6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 1ج  جنرب 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 WCB  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.TECHNOLOGY

: - هندسة  غرض فلشركة بإ جاز 

فلكلبيوتر

وفلتصليم  وفلتحليل  فلربمجة   -

تكنولوجيا  وفستشارفت  وفلصيانة 

فملعلوماتية

فلويب  موفقع  وتشغيل  إنشاء   -

وفلربفمج وتطبيقات فلهاتف فملحلول.

ج) شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 

فنوفل علار0 فلوري 11 مكتب رقم 0 

ميلوزف - 10222 فلقنيطر0 فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

0جج    : مروفن  فلرميدي  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

ججج حصة    : فلسيد لحرش أمين 

بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد  فلغاريبي أمين :  ججج حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد فلرميدي مروفن عنوفنه)ف) 
11زنقة با�سي 75216 باريس 75216 

باريس فرنسا.

عنوفنه)ف)  أمين  لحرش  فلسيد 
تجزئة سال فلجد د0 رقم ججج فحصين 
سال فلجد د0  2)122 فلرباط فملغرب.
عنوفنه)ف)  أمين  فلغاريبي  فلسيد  
51 بوليفار  فوش 822ج9 إبناي على 
إبناي على سين  822ج9  سين فرنسا 

فرنسا.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  أمين  لحرش  فلسيد 
تجزئة سال فلجد د0 رقم ججج فحصين 
سال فلجد د0  2)122 فلرباط فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطر0  بتاريخ 18  نا ر 

))2) تحت رقم 1ج).
887I

fam consulting

 PHARMACIE ABRAJ AL
KOUTOUBIA

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9
، 40000، marrakech maroc
 PHARMACIE ABRAJ AL

KOUTOUBIA  شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي متجر 1 
فملجلوعة 17 أبرفج فلكتبية ملحاميد 
9 مرفكش مرفكش 02222 مرفكش  

فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1(95
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 26  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 PHARMACIE ABRAJ AL  :

. KOUTOUBIA
غرض فلشركة بإ جاز : صيدلية .

 1 متجر   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
أبرفج فلكتبية ملحاميد   17 فملجلوعة 
مرفكش    02222 مرفكش  مرفكش   9

فملغرب .
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

22.222).)  رهم، مقسم كالتالي:
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد0 وصال بنعزوز  عنوفنه)ف) 
79ج  رقم   70 بلوك  فلجنوبي  م  ح 

مرفكش  02222 مرفكش فملغرب .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 وصال بنعزوز  عنوفنه)ف) 
79ج  رقم   70 بلوك  فلجنوبي  م  ح 

مرفكش  02222 مرفكش فملغرب 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
2)  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 2916ج1.
888I

distra conseils

VISA LIGHTING
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
رقم ) بلوك 1) فلطابق فلثاني فلحي 
فلحسني ، 02222، مرفكش فملغرب
VISA LIGHTING شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر 
سيدي بغدف  فغلات مرفكش - 

MARRAKECH MAROC 0(05(
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1981
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 VISA  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.LIGHTING

-مقاول   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

أعلال فلتبكيبات فلكهربائية وفإلنار0.

فإلنار0  معدفت  جليع  -بيع 

وفلكهرباء.

-أعلال أو تشييد متنوعة..

:  وفر  فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 - مرفكش  فغلات  بغدف   سيدي 

.MARRAKECH MAROC 0(05(

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 62.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد برفهيم جوفل :  622 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  جوفل  برفهيم  فلسيد 

مرفكش  فغلات  بغدف   سيدي   وفر 

)05)0 مرفكش فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد مصطفى جوفل عنوفنه)ف) 

مرفكش  فغلات  بغدف   سيدي   وفر 

)05)0 مرفكش فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

2)  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1988ج1.

889I

CORPOCONSULT SARL

ESSAILI SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CORPOCONSULT SARL
 EME ETAGE N 18 RCE 5

 YASSMINE PORTE B ANG
 BD OMAR AL KHAYAM  ET

 RUE EL BANAFSAJ HAY RAHA
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

ESSAILI SARL AU شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة مارتي 
رقم 12عين فلربجة فلدفر فلبيضاء - 

)2ج2) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8709
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 21  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ESSAILI SARL AU
فألنشطة   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلتبفيهية .
عنوفن فملقر فالجتلاعي : زنقة مارتي 
 - 12عين فلربجة فلدفر فلبيضاء  رقم 

)2ج2) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 122   : فلياس  فلبوزيدي  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد فلبوزيدي فلياس عنوفنه)ف) 

 (5222 188 حي  اسلينة 1 جريبكة 

جريبكة فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلبوزيدي فلياس عنوفنه)ف) 

 (5222 188 حي  اسلينة 1 جريبكة 

جريبكة فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828668.

892I

LE PUBLICATEUR LEGAL

MOTRANSIT
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

فلتجزئة 6 فلزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

فلدفر فلبيضاء فلتجزئة 6 فلزنقة 51 
رقم 8 ق.ج فلدفر فلبيضاء، 2052)، 

فلدفر فلبيضاء فملغرب

MOTRANSIT شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فقامة 

هاجر ) علار0 8) رقم 7 سيدي 

 CASABLANCA 20100 مومن

فلدفرفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج558)0

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (219 0)  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.MOTRANSIT

نقل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

لحساب  بها  فملصحوب  غيب  فالمتعة 

فالجرين.

فقامة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
سيدي   7 رقم   (8 علار0   ( هاجر 

 CASABLANCA 20100 مومن 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد مصطفى فيعوت 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد مصطفى فيعوت عنوفنه)ف) 

ف طاليا 2022) ف طاليا ف طاليا.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد مصطفى فيعوت عنوفنه)ف) 

ف طاليا 2022) ف طاليا ف طاليا

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (1 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

فربف ر 219) تحت رقم ج558)0.

891I

KARIMA EL HAUZI

DYAR DU NORD SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

90050، ASSILAH MAROC

 DYAR DU NORD SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فملنظر 

فلجليل زنقة 71 رقم 9 فلطابق 1 
رقم ) - 92222 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5)5ج)1
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 27  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 DYAR : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.DU NORD SARL AU
تشييد   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فملباني فلسكنية وغيب فلسكنية.
فملنظر   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلجليل زنقة 71 رقم 9 فلطابق 1 رقم 

) - 92222 طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 122   : فالبيض  حليد  فلسيد 

حصة بقيلة 1.222  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  فالبيض  حليد  فلسيد 
 726 فملنطقة فلصناعية فكزنا ة رقم 

92222 طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فالبيض  حليد  فلسيد 
 726 فملنطقة فلصناعية فكزنا ة رقم 

92222 طنجة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09981).
89(I

fiduciaire abrouki khadija

MAJOREL LEATHER
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

MAJOREL LEATHER شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي قاعة بن 
ناهض  رب مسيلر رقم ) مرفكش - 

02222 مرفكش فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.992(7

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 29  جنرب  في  فملؤرخ 
محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة  حل 
 MAJOREL فلوحيد  فلشريك  ذفت 
 122.222 LEATHER  مبلغ رأسلالها 
 رهم وعنوفن مقرها فإلجتلاعي قاعة 
بن ناهض  رب مسيلر رقم ) مرفكش 
 : مرفكش فملغرب نتيجة ل   02222  -

عدم فلربح.
 62 ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
طريق سوق فهل فاس قاعة بناهض 
مرفكش   02222 فملغرب  مرفكش 

فملغرب. 
و عين:

و  عبيلة  فبو  فلسيد)0)  ونس  
فهل  سوق  طريق   62 عنوفنه)ف) 
 02222 فاس قاعة بناهض مرفكش 
مرفكش 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 
9)  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم )1091.
Iج89

ngfc1912

malak marwa immobiliers
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 malak marwa immobiliers
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 5 شارع 
 كسليد فلطابق فألول فلشقة ) 

بنجد ة، فلدفر فلبيضاء، فملغرب.
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج0)088
فلنظام  وضع  تم   ،  (2(1 في 
مسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوفحد  فلعضو  ذفت  محدو 0 

وجصائصها كلا  لي: 
للعقارفت  مروى  مالك   : فالسم 

ش.م.م
فلطابق  شارع  كسليد   5 فملقر: 
فلدفر  بنجد ة،   ( فلشقة  فألول 

فلبيضاء، فملغرب.
فملوضوع: فلتطوير فلعقاري 

شرفء وبيع فلعقارفت
يساهم  فلسهم:  فملال  رأس 
نقدي  بلبلغ  فلتالي  فلشريك 
فلغلاري  فلسيد  للشركة؛ 
فيصل:,1.000.000,00        رهلإجلالي 

فملساهلات:1.000.000,00    رهم
فملد0: 99 سنة 

بجليع  فلشركة  تقوم  فلتوقيع: 
فألعلال فملتعلقة بها بالتوقيع فلسيد 

فلغلاري فيصل
فلسيد  فلشركة  فإل فر0:  د ر 

فلغلاري فيصل 
1 نا ر  من   فالجتلاعية:  فلسنة 

حتى 1ج  جنرب 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 20 بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

فربف ر 1)2) تحت رقم 980ج76.

890I

STE IMMOBILIERE HENRI 8

NEO DENIM
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة 

NEO DENIM
فملنطقة فلصناعية فلـلجد قطعة 

1ج8 فلطابق فلسفلي بلكتب 
فملرفسلة «مغرب تنسيق» 1) شارع 
فلـلتنبـي، 2)922، طنجة فلـلغرب

 NEO DENIM

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالجتلاعي فلـلنطقة 
فلصناعية فلـلجد قطعة 1ج8 

فلطابق فلسفلي - 92282 طنجة 
فلـلغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.52177
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 8)  نا ر 1)2) تلت إضافة 
إلى نشاط فلشركة  فلتالية  فألنشطة 

فلحالي :
فألغذ ة فلزرفعية.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
فربف ر   29 بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم ج911ج).

895I

STE IMMOBILIERE HENRI 8

MYS Confort
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

MYS Confort
عند «AYRA MODE» فلـلنطقة 

فلصناعية طريق تطوفن قطعة 70 
مـلر ) فلطابق فلسفلـي رقم 1 طنجة 
بـلكتب فلـلرفسلة، «مغرب تنسيق» 
1) شارع فلـلتنبـي، طنجـة، 92222، 

طنجة فلـلغرب
MYS Confort شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي عند 

«AYRA MODE» فملنطقة فلصناعية 
طريق تطوفن قطعة 70 مـلر ) 
فلطابق فلسفلي رقم 1 - 92272 

طنجـة فلـلغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

116761
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 أبريل   21
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية :
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ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 MYS  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.Confort

صناعة   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلـلالبس فلجاهز0.

عند   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

«AYRA MODE» فملنطقة فلصناعية 

 ( مـلر   70 قطعة  تطوفن  طريق 

 92272  -  1 رقم  فلسفلي  فلطابق 

طنجـة فلـلغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

2.222ج  فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد0 سار0 إ بهي :  122 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

  : فلسيد0  اسـلين لوبيـز فلزو�سي 

122 حصة بقيلة 122  رهم للحصة 

فلسيد0 مريـم باريرفس أركوس :  122 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  إ بهي  سار0  فلسيد0 

 78 رقم  فلتازي  محلد  حاج  شارع 

مرشان 92212 طنجة فلـلغرب.

فلزو�سي  لوبيـز  فلسيد0  اسـلين 

فلقسطالنـي  إمام  شارع  عنوفنه)ف) 

 0 رقم  فألول  فلطابق  بونيطا  علار0 

92222 طنجـة فلـلغرب.

أركوس  باريرفس  مريـم  فلسيد0 

علار0  طارق  جبل  شارع  عنوفنه)ف) 
2) 92222 طنجـة  رقم   ( فبن باجة  

فلـلغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  إ بهي  سار0  فلسيد0 

 78 رقم  فلتازي  محلد  حاج  شارع 

مرشان 92212 طنجة فلـلغرب

فلزو�سي  لوبيـز  فلسيد0  اسـلين 

فلقسطالنـي  إمام  شارع  عنوفنه)ف) 

 0 رقم  فألول  فلطابق  بونيطا  علار0 

92222 طنجـة فلـلغرب.

أركوس  باريرفس  مريـم  فلسيد0 
علار0  طارق  جبل  شارع  عنوفنه)ف) 
2) 92222 طنجـة  رقم   ( فبن باجة  

فلـلغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ماي   (6 بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 20590ج)1)25.

896I

مكتب فملحاسبة

STE SDPAM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تعيين مسيب جد د للشركة

مكتب فملحاسبة
5 زنقة عبد فملومن بن علي ، 
222)5، فلرشيد ة فملغرب

STE SDPAM  شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلرقم 
0)1 شارع محلد فلسا س ميلالل 

ميدلت - 52ج50 ميدلت فملغرب.
تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
9ج19.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تم تعيين  6)  وليوز  فملؤرخ في 
غانم     مسيب جد د للشركة فلسيد)0) 

ف وب كلسيب آجر
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بليدلت  بتاريخ ج1 أكتوبر 

1)2) تحت رقم 76).

897I

SAVOIR EXPERT

BOUHNAS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
BOUHNAS شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : رقم  
08)/1، شارع محلد لقبال 

بويعقوبات صفرو - 1222ج صفرو 
فملغرب .

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.(729
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل   (2(1 ماي   (7 في  فملؤرخ 
مسؤلية  ذفت  شركة   BOUHNAS
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
مقرها فإلجتلاعي رقم  08/1)، شارع 
 - صفرو  بويعقوبات  لقبال  محلد 
نتيجة لحل  صفرو فملغرب   1222ج 

مسبق.
و عين:

بوهناس   فطيلة  فلسيد)0) 
مكرر  ج8  رقم  و عنوفنه)ف)  بوهناس 
تجزئة فلسالوي ستي مسعو 0 صفرو 
1222ج صفرو  فملغرب  كلصفي )0) 

للشركة.
فلجلعية  فنعقا   تم  قد  و 
وفي   (2(1 ماي   (7 فلختامية بتاريخ 
لقبال  محلد  شارع   ،(08/1 رقم  
صفرو   1222ج   - بويعقوبات صفرو 

فملغرب .
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب   12 بتاريخ  فالبتدفئية بصفرو  

1)2) تحت رقم 1)2)/002.
898I

SAVOIR EXPERT

OUZZENNOU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
OUZZENNOU شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي   وفر فوال  
حلو جلاعة فوال  فلطيب فاس - 

2222ج فاس فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.69009

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل   (2(1 نونرب   25 فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
  OUZZENNOU فلوحيد  فلشريك 
122.222  رهم  رأسلالها  مبلغ 
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي   وفر فوال  
 - فاس  فلطيب  فوال   جلاعة  حلو 
: حل  2222ج فاس فملغرب نتيجة ل 

مسبق.
و حد  مقر فلتصفية ب   وفر فوال  
 - فاس  فلطيب  فوال   جلاعة  حلو 

2222ج فاس فملغرب. 
و عين:

و  فوزنو  هللا    عبد  فلسيد)0) 
تعاونية فلر�سى حي فلفالح  عنوفنه)ف) 
2222ج فاس فملغرب  ) فاس  فلزهور 

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 
نونرب   16 بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 5150.

899I

MOHAMED LAAGOUBI

FARIH  LA PALMA 
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI
 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC
 FARIH  LA PALMA شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي محال 

قطعة 792 تجزئة فلقرويين طريق 
عين فلشقف فاس - 2222ج فاس 

فملغرب
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تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

72579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   20

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

  FARIH  : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.LA PALMA

غرض فلشركة بإ جاز : - مقهى.

- مطعم.

- مخرز0.

محال   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

طريق  فلقرويين  تجزئة   792 قطعة 

فاس  2222ج   - فاس  فلشقف  عين 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فريح  محلد  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد محلد فريح عنوفنه)ف) فيال 

2)   تجزئة باب فلسالم طريق عين 

فلشقف  2222ج فاس فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلد فريح عنوفنه)ف) فيال 

2)   تجزئة باب فلسالم طريق عين 

فلشقف  2222ج فاس فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

29  جنرب  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 5581.

922I

icbs

ماغوك افريك دفلبمنت 
إيكونوميك

إعالن متعد  فلقرفرفت

icbs

 avenue mohamed 5 ، 90000،

tanger maroc

ماغوك ففريك  فلبلنت إ كونوميك 

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: مركز 

  RDJ 001فالعلال  فرجو1 مكتب

فملنطقة فلحر0 بطنجة طنجة 92222 

طنجة فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.89915

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

تم فتخاذ   (2(2 نونرب   26 فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

أسهم  جليع  تحويل  على  فملوففقة 

فلسيد جرفنجر باسكال لصالح شركة 

FINDICO SA

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

فستقالة فلسيد  جرفنجر باسكال من 

منصبه كلسيب

على  فلذي  نص  ج:  رقم  قرفر 

بنجامين  شاكر  فلسيد  تعيين  ما لي: 

مسيبللشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم 6: فلذي  نص على ما لي: 

فلشريك فلوحيد فيند چو سأ يساهم 

بلبلغ عشر0 آالف  ورو  12.222€

بند رقم 7: فلذي  نص على ما لي: 

بلبلغ  فلشركة  مال  رأس  تحد د  تم 

مائة  إلى  مقسلة  آالف  ورو  عشر0 

سهم كل منها مائة  ورو ومخصصة 

لشركة  فيند چو سأ

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

2)  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج55.

921I

STE IMMOBILIERE HENRI 8

MYS CONFORT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

MYS Confort
عند «AYRA MODE» فلـلنطقة 

فلصناعية طريق تطوفن قطعة 70 
مـلر ) فلطابق فألر�سي رقم 1 فلجانب 

فلدفجلي طنجة بلكتب فملرفسلة 
«مغرب تنسيق» 1) شارع فلـلتنبـي 

طنجة، 2)922، طنجـة فلـلغرب
MYS Confort شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي عند «›آ رف 
موض» فلـلنطقة فلصناعية طريق 
تطوفن قطعة 70 مـلر ) فلطابق 

فألر�سي فلجانب فلدفجلي، طنجـة - 
92272 طنجة فلـلغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.116761
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(1 نونرب   28 في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
تفويت فلسيد )0) ميب م  باريرفس 
فركوس 52 حصة فجتلاعية من أصل 
122 حصة لفائد0  فلسيد )0) سرفح 

إ بهي بتاريخ 25 نونرب 1)2).
تفويت فلسيد )0) ميب م  باريرفس 
من  فجتلاعية  حصة   52 فركوس 
 (0( فلسيد  122 حصة لفائد0   أصل 
 25 بتاريخ  فلزو ي  لوبيـث   اسلين 

نونرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
27  جنرب  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 08667).
92(I

G.MAO.CCF

STE CAFE DAR AL JIBAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE (0

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE CAFE DAR AL JIBAL شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلقطعة 
أ 119 إ قطب فلحضري  مسيب0  

بنسو 0 فاس. فلقطعة أ 119 إ قطب 
فلحضري  مسيب0  بنسو 0 فاس. 

2222ج فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

608(1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(2 نونرب   2(
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 DAR AL JIBAL
غرض فلشركة بإ جاز : مقهى.

فلقطعة   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
مسيب0   فلحضري   قطب  إ   119 أ 
بنسو 0 فاس. فلقطعة أ 119 إ قطب 
فاس.  بنسو 0  مسيب0   فلحضري  

2222ج فاس فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  فلسيد فمحلد ففروخ  
بلوك س  حي  زوفغة   88 مكرر   رقم 

فلعليا فاس 2222ج فاس فملغرب.
فلسيد عبد فلقا ر كرز عنوفنه)ف) 
فاس  فملسيب0  حي    (7 زنقة   559

2222ج فاس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلسيد فمحلد ففروخ  
بلوك س  حي  زوفغة   88 مكرر   رقم 

فلعليا فاس 2222ج فاس فملغرب
فلسيد عبد فلقا ر كرز عنوفنه)ف) 
فاس  فملسيب0  حي    (7 زنقة   559

2222ج فاس فملغرب.
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب   17 بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

2)2) تحت رقم 2)/)17ج.
Iج92

FUTURE CONSEIL

MODESTE BUILDING
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
52 زنقة  وسف بن تاشفين فلطابق 

فألول ، 6122)، برشيد فملغرب
MODESTE BUILDING شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ج1 شارع 
محلد فلخامس فلطابق فلثالت 
تجزئة فليسر - 6122) برشيد 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

16217
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   2(
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.MODESTE BUILDING
منعش   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

عقاري.
ج1 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
محلد فلخامس فلطابق فلثالت تجزئة 

فليسر - 6122) برشيد فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد عبد هللا فملصدقين :  1.222 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فملصدقين  هللا  عبد  فلسيد 

رشيد  موالي  حي   168 عنوفنه)ف) 

6122) برشيد فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فملصدقين  هللا  عبد  فلسيد 

رشيد  موالي  حي   168 عنوفنه)ف) 

6122) برشيد فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

17  جنرب  بتاريخ  فالبتدفئية بربشيد  

1)2) تحت رقم ج)15.

920I

MOORISH

MECANEXT SARL AU 
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

9ج شارع اللة فلياقوت فلطابق 5 

فلشقة   9ج شارع اللة فلياقوت 

فلطابق 5 فلشقة  ، 2222)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

 MECANEXT SARL AU   شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 9ج شارع 

اللة فليقوت فلعلار0   فلطابق 5 

فلبيضاء فلدفر فلبيضاء 2282) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(7(81

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 12  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.  MECANEXT SARL AU
غرض فلشركة بإ جاز : شرفء وبيع 
فلسيارفت.صيانة وصيانة  قطع غيار 

وإصالح فملركبات ، وفلتجار0 ،.
9ج شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
 5 فلطابق  فلعلار0    فليقوت  اللة 
فلبيضاء فلدفر فلبيضاء 2282) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد علر فملقدم  :  1.222 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد علر فملقدم  عنوفنه)ف) حي 

فملغرب فلعربي رقم 1069 فلشقة )   
2)2)1 تلار0 فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد علر فملقدم  عنوفنه)ف) حي 
فملغرب فلعربي رقم 1069 فلشقة )   

2)2)1 تلار0 فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 05ج826.
925I

ترفجيكوم

 TRAITEUR AROMES ET
SENS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

ترفجيكوم
9ج زنقة ليل بلفد ر ، 12ج2)، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
 TRAITEUR AROMES ET SENS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 91 زنقة 
ليوطنان محرو  محلد بلفد ر - 

12ج2)  فلدفرفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(6067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 أكتوبر   (7

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.TRAITEUR AROMES ET SENS
ملول   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

حفالت.
زنقة   91  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 

 - بلفد ر  محلد  محرو   ليوطنان 

12ج2)  فلدفرفلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 62.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

22ج    : نعيلة  بوطالب  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد فلشعر  ونس :  22ج حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

نعيلة  بوطالب  فلسيد0 
رقم  ساند  جورج  زنقة  عنوفنه)ف) 

12ج2)   فملعاريف  فلبطحاء  حي   19

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

عنوفنه)ف)  فلشعر  ونس  فلسيد 
فال    19 رقم  ساند  جورج  زنقة 

فلوري 12ج2)  فلدفرفلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

نعيلة  بوطالب  فلسيد0 
رقم  ساند  جورج  زنقة  عنوفنه)ف) 

12ج2)   فملعاريف  فلبطحاء  حي   19

فلدفرفلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 - بتاريخ  فلبيضاء   بالدفر  فلتجارية 

تحت رقم -.

926I
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TANWIR AUDIT ET CONSEIL

AFFOKADERIA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
AFFOKADERIA شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 

فالول رقم ) علار0 5) تجزئة تيكوين 
فكا  ر فكا  ر 82222 فكا  ر فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج5227
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج1  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 

.AFFOKADERIA
و  مقهى   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

مطعم.
فلطابق   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فالول رقم ) علار0 5) تجزئة تيكوين 

فكا  ر فكا  ر 82222 فكا  ر فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلبقالي سفيان  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  سفيان  فلبقالي  فلسيد 
فلفرح   18 رقم   121 زنقة   7 بلوك 
بنسركاو فكا  ر 82222 فكا  ر فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  سفيان  فلبقالي  فلسيد 

فملغرب 82222 فكا  ر فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  باكا  ر   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج12812.
927I

RIAD CONSULTANT

 HATTANE 7 ART›S شركة
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تعيين مسيب جد د للشركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

  HATTANE 7 ART›S SARL شركة
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 12 
زنقة 1 حطان جريبكة - 5222) 

جريبكة فملغرب.
تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.6291

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم تعيين   (2(1 18  نا ر  فملؤرخ في 
مسيب جد د للشركة فلسيد)0) نشامي  

فؤف  كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بخريبكة  بتاريخ )2 فربف ر 

1)2) تحت رقم 09.
928I

RIAD CONSULTANT

 HATTANE 7 ART›S شركة
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
توسيع نشاط فلشركة 

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 HATTANE 7 ART›S SARL شركة
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فالجتلاعي رقم 12 
زنقة 21 حطان جريبكة - 5222) 

جريبكة  فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.6291
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 18  نا ر 1)2) تلت إضافة 
إلى نشاط فلشركة  فلتالية  فألنشطة 

فلحالي :
-فعلال مختلفة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
فالبتدفئية بخريبكة  بتاريخ )2 فربف ر 

1)2) تحت رقم 09.

929I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

تحفة املكنا�سي
شركة ذفت مسؤلية 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

تحفة فملكنا�سي شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 

فملقدم  رب فلشرفاء وزفن رقم ) ، 
تطوفن - 222ج9 تطوفن فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

2129ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 29  وليوز 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
تحفة   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

فملكنا�سي.

فلفندق   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
وتوفيب فلخدمات.

زنقة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 ،  ( وزفن رقم  فملقدم  رب فلشرفاء 

تطوفن - 222ج9 تطوفن فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد0 فبن علي شيلاء 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد0 فبن علي شيلاء عنوفنه)ف) 
وزفن رقم  زنقة فملقدم  رب فلشرفاء 

) ، تطوفن 222ج9 تطوفن فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 فبن علي شيلاء عنوفنه)ف) 
وزفن رقم  زنقة فملقدم  رب فلشرفاء 

) ، تطوفن 222ج9 تطوفن فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
29 غشت  فالبتدفئية بتطوفن  بتاريخ 

1)2) تحت رقم 1)/520 .
912I

PHARMANORD

فارمانورد
شركة فملساهلة

رفع رأسلال فلشركة

PHARMANORD
 Rue Ahmed Chaouki N ، 0ج

90100، TANGER MAROC
فارمانور  شركة فملساهلة

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة 
أحلد شوقي رقم ج0 - 9222 طنجة 

فملغرب.
رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.6869

فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
8)  جنرب  في  فملؤرخ  فإلستثنائي 
فلشركة  رأسلال  رفع  تم   (2(1
«5.822.222  رهم»  قدره  بلبلغ 
إلى  «5.822.222  رهم»  من  أي 
  : طريق  عن  «11.622.222  رهم» 

تقد م حصص نقد ة أو عينية.
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
1)  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج)521).

911I

مكتب فملحاسبة

مجاهد طرنسفير
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكتب فملحاسبة
طريق فلعرفئش علار0 أجعون  رقم 

7 فلطابق فلثاني فلقصر فلكبيب ، 
152)9، فلقصر فلكبيب فملغرب
مجاهد طرنسفيب شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي قيا 0 
و جلاعة سوق فلقلة فلثالثاء بني 
يسف  فئر0 فللوكوس صندوق 
فلرب دي 151) فلقصر فلكبيب  - 
152)9 فلقصر فلكبيب  فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

51)ج
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 8)  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
فإلقتضاء بلختصر تسليتها : مجاهد 

طرنسفيب.
صرف و   : غرض فلشركة بإ جاز 
تحويل  فألموفل - أ فء فلفاتورفت فملاء 

و فلكهرباء فلضرفئب .
قيا 0 و   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
جلاعة سوق فلقلة فلثالثاء بني يسف 
فلرب دي  صندوق  فللوكوس   فئر0 
 9(152  - فلكبيب   فلقصر   (151

فلقصر فلكبيب  فملغرب .

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : و يع   فشروي  فلسيد 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 1222  : و يع   فشروي  فلسيد 
بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  و يع   فشروي  فلسيد 
طريق فلرباط فقامة أنوفل شارع 5 رقم 
) فلقصر فلكبيب 152)9 فلقصرفلكبيب 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  و يع   فشروي  فلسيد 
 5 شارع  أنوفل  فقامة  فلرباط  طريق 
152)9 فلقصر  ) فلقصر فلكبيب  رقم 

فلكبيب  فملغرب 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاريخ  فالبتدفئية بالقصر فلكبيب  

 نا ر ))2) تحت رقم 6ج.
91(I

PREMIUM FINANCE

KINE CURE CENTER
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KINE CURE CENTER  شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : طريق 

فاس زهور علار0 58/57 عين إ طي 
- 02222 مرفكش فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.58079
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر   (2(1 ج1  جنرب  في  فملؤرخ 
شركة    KINE CURE CENTER حل 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد مبلغ رأسلالها 12.222  رهم 
طريق  فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن 
عين إ طي   57/58 فاس زهور علار0 
- 02222 مرفكش فملغرب نتيجة ألزمة 

فلصحية.
و عين:

و  جيبفت  زينب    فلسيد)0) 
فلجنوبي  فملحلدي  فلحي  عنوفنه)ف) 
ج55  02222 مرفكش  9ج رقم  بلوك 

فملغرب كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
طريق  وفي   (2(1 ج1  جنرب  بتاريخ 
عين إ طي   57/58 فاس زهور علار0 

- 02222 مرفكش فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم )181ج1.
Iج91

PREMIUM FINANCE

DOC INVEST
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DOC INVEST شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 
موالي عبد هللا علار0 باب  كالة 
بلوك أ شقة رقم 21  - 02222 

مرفكش فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج9ج)9.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في 2ج  جنرب 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
باب  علار0  هللا  عبد  موالي  «شارع 

 كالة بلوك أ شقة رقم 21  - 02222 
موالي  «شارع  إلى  فملغرب»  مرفكش 
عبد هللا علار0 باب  كالة بلوك أ شقة 

رقم )1 - 02222 مرفكش  فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1829ج1.

910I

ترفجيكوم

 FANY FATH PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

ترفجيكوم
9ج زنقة ليل بلفد ر ، 12ج2)، 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
 FANY FATH PROMOTION
IMMOBILIERE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1221 

شارع ) مارس حي موالي عبدهللا  - 
12ج2) فلدفرفلبيضاء  فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

5ج1658.
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر حل   (219 8)  ونيو  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
 FANY FATH PROMOTION
رأسلالها  مبلغ    IMMOBILIERE
مقرها  وعنوفن  100.000,00  رهم 
مارس   ( شارع   1221 فإلجتلاعي 
12ج2)   - عبدهللا   موالي  حي 
فلدفرفلبيضاء  فملغرب نتيجة ل : إتلام 

فملشروع.
 1221 ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
 - مارس حي موالي عبدهللا    ( شارع 

12ج2) فلدفرفلبيضاء  فملغرب. 
و عين:

عبدفللطيف  جطيق    فلسيد)0) 
فمللكي  فلجيش  شارع   8 عنوفنه)ف)  و 
فعلار0 فلشرطة  12ج2) سيدي بنور 

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 
 28 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

غشت 219) تحت رقم 9))711.
915I

MJ MANAGEMENT

فنبروطك
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
فنربوطك شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 
طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ج شارع 
فبن تومرت فقامة حكلت فلطابق 

فلثاني رقم 0 طنجة - 92222 طنجة 
فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج8771.
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل   (2(1 نونرب   16 فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
مبلغ  فنربوطك   فلوحيد  فلشريك 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
مقرها فإلجتلاعي ج شارع فبن تومرت 
 0 فلثاني رقم  فقامة حكلت فلطابق 
طنجة - 92222 طنجة فملغرب نتيجة 

ل : قلة فلعلل.
شارع  ج  و حد  مقر فلتصفية ب 
فلطابق  حكلت  فقامة  تومرت  فبن 
92222 طنجة   - 0 طنجة  فلثاني رقم 

فملغرب. 
و عين:

و  زوكاغ  محلد   فلسيد)0) 
فسبانيا   92222 فسبانيا  عنوفنه)ف) 

فسبانيا 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 
12  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم ))).
916I

PREMIUM FINANCE

KINE CURE CENTER
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KINE CURE CENTER شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي طريق 

فاس زهور علار0 58/57 عين ف طي 
- 02222 مرفكش فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.58079
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر   (2(1 نونرب   12 في  فملؤرخ 
محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة  حل 
 KINE CURE ذفت فلشريك فلوحيد 
 12.222 رأسلالها  مبلغ    CENTER
 رهم وعنوفن مقرها فإلجتلاعي طريق 
عين ف طي   57/58 فاس زهور علار0 
 : مرفكش فملغرب نتيجة ل   02222  -

أزمة صحية.
طريق  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
عين ف طي   57/58 فاس زهور علار0 

- 02222 مرفكش فملغرب. 
و عين:

و  جيبفت  زينب    فلسيد)0) 
فلجنوبي  فملحلدي  فلحي  عنوفنه)ف) 
ج55  02222 مرفكش  9ج رقم  بلوك 

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 
26  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 9جج2ج1.
917I

CABINET RAMI EXPERTISE

 CENTRE D›ORTHOPHONIE
LE GRAND BOULEVARD

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 CENTRE D›ORTHOPHONIE
LE GRAND BOULEVARD شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مكتب 

رقم 02 ، فلطابق فلخامس فلعلار0 
ج إقامة بولفار  شارع عالل بن عبد 

هللا فاس. - 2222ج فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

72859
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 CENTRE D’ORTHOPHONIE LE

.GRAND BOULEVARD
معالج   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلنطق.

مكتب   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
رقم 02 ، فلطابق فلخامس فلعلار0 ج 
إقامة بولفار  شارع عالل بن عبد هللا 

فاس. - 2222ج فاس فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد0 بنحيون نجوى 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد0 بنحيون نجوى عنوفنه)ف) 
)) شارع موالي رشيد إقامة جوهر0 
طابق   (2 شقة  فملامونية  تجزئة  ج 
فاس  2222ج  طريق صفرو فاس  ج 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 بنحيون نجوى عنوفنه)ف) 
)) شارع موالي رشيد إقامة جوهر0 
طابق   (2 شقة  فملامونية  تجزئة  ج 
فاس  2222ج  طريق صفرو فاس  ج 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 188.
918I

MOORE CASABLANCA

 SAFETY SECURITY
SYSTEMS TANGER

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

 SAFETY SECURITY SYSTEMS
TANGER شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

موالي فسلاعيل إقامة أسامة 05 
بناء ب فلطابق فلسفلي شقة رقم 6 - 

92222 طنجة فملغرب
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تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج09ج)1

2ج  عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 SAFETY SECURITY SYSTEMS

.TANGER
تصنيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فلحلا ة  ومعالجة وتسويق منتجات 

فلشخصية ؛
وبيع  وشرفء  وتصد ر  فستيبف    -
وفمالت  وفألجهز0  فألمن  منتجات 
 ، وغيبها  وفمللحقات  فلغيار  وقطع 
وثيق  بشكل  أو  بعيد  من  فملتعلقة 

بنشاط فلشركة ؛
فإلنتاج  علليات  جليع  تنفيذ   -
نيابة عن فلشركة أو نيابة عن أطرفف 

ثالثة وطنية أو أجنبية ؛
وجليع  فملوف   جليع  فستيبف    -
فألشياء  لتحقيق  فلالزمة  فملنتجات 
فلسوق  من  وشرفئها  أعاله  فملذكور0 

فلوطنية وتصد رها ؛
وتأجيب  وحياز0  وتركيب  إنشاء   -
وتشغيل أي منشأ0 صناعية وتجارية 

ضرورية لألنشطة فملذكور0 أعاله ؛.
شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 05 أسامة  إقامة  فسلاعيل  موالي 
بناء ب فلطابق فلسفلي شقة رقم 6 - 

92222 طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 K(AM SARL :  622 فلشركة 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد0 ليلى فلصبان :  022 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)   KA(M SARL فلشركة 
سيكيوريتي  أند  سا فتي  عند 
البي  زنقة   5 ـ  موروكو  سيستيلز 
وفزيس 2ج21) فلدفرفلبيضاء فملغرب.

عنوفنه)ف)  فلصبان  ليلى  فلسيد0 
) شقة  6 فلطابق  )11 محاج محلد 

0 92222 طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلصبان  ليلى  فلسيد0 
) شقة  6 فلطابق  )11 محاج محلد 

0 92222 طنجة فملغرب
فلسيد سعيد فلروي�سي عنوفنه)ف)   
 (2052 ج6)  رقم  فلليلون  حي 

فلدفرفلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09906).
919I

EL GOZMIR OPTIQUE

EL GOZMIR OPTIQUE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

EL GOZMIR OPTIQUE
1ج زنقة بيت لحم، حي فلقدس 1 
جريبكة ، 5222)، جريبكة فملغرب
EL GOZMIR OPTIQUE شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1ج، زنقة 
بيت لحم، حي فلقدس1 - 5222) 

جريبكة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

7009
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 27  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 EL  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.GOZMIR OPTIQUE
 : بإ جاز  فلشركة  غرض 

.OPTICIENNE
عنوفن فملقر فالجتلاعي : 1ج، زنقة 
 (5222  - فلقدس1  حي  لحم،  بيت 

جريبكة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  فلكزميب  مريم  فلسيد0 
حي  فملغربي  فلورش   (8 بلوك   ((

م.ش.ف 5222) جريبكة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلكزميب  مريم  فلسيد0 
حي  فملغربي  فلورش   (8 بلوك   ((

م,ش,ف  5222) جريبكة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بخريبكة  

))2) تحت رقم ج).

9(2I

ASMAA MEDIA GROUP

DP IMMO
إعالن متعد  فلقرفرفت

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب فلرومي بلوك 9ج فلرقم 

2) فلربنو�سي فلبيضاء، 2222)، 
فلبيضاء فملغرب

DP IMMO «شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 18 زنقة 
عين فالتي فلشقة )1 ترييونكل  ور 

بوركون - ف لبيضاء فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
ج192جج.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
تم فتخاذ   (2(1 نونرب   (0 فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 

قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
تفويت حصص فجتلاعية 

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
تسلية مسييب ن جد 

قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
رفع رأسلال فلشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 
فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم 6: فلذي  نص على ما لي: 
فلتقسيم فلجد د لرأسلال فلشركة 

على  فلذي  نص   :7 رقم  بند 
للحصص  فلجد د  فلتقسيم  ما لي: 

فاللجتلاعية للشركاء
على  فلذي  نص   :15 رقم  بند 

ما لي: تحد د مسييب فلشركة
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827861.
9(1I

مكتب فملحاسبة

LA LUNA DE LARACHE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

مكتب فملحاسبة
طريق فلعرفئش علار0 أجعون  رقم 

7 فلطابق فلثاني فلقصر فلكبيب ، 
152)9، فلقصر فلكبيب فملغرب

LA LUNA DE LARACHE  شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : 77 

فقامة شعبان 1 فلعرفئش  - 222)9 
فلعرفئش  فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.(957

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر حل   (2(1 نونرب   11 فملؤرخ في 
شركة    LA LUNA DE LARACHE
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
 122.222 رأسلالها  مبلغ  فلوحيد 
 77 فإلجتلاعي   رهم وعنوفن مقرها 
 9(222  - فلعرفئش    1 فقامة شعبان 
لتصفية  نتيجة  فملغرب  فلعرفئش  

فلشركة.
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و عين:
و  قرباش  فالله   عبد  فلسيد)0) 
زوف 0  قلقوم  بدفو0  عنوفنه)ف)  وفر 
فلقصر فلكبيب  152)9 فلقصر فلكبيب  

فملغرب كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
 77 وفي   (2(1 نونرب   11 بتاريخ 
 9(222  - فلعرفئش    1 فقامة شعبان 

فلعرفئش فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعرفئش  بتاريخ 27  نا ر 

))2) تحت رقم 59.
9((I

ALTIS CONSEILS

NETMANIA PRIVE SARLAU

إعالن متعد  فلقرفرفت

ALTIS CONSEILS
 rue Haj Omar  Riffi 3é ,12ج
 étage appartementN°31 ،

20000، CASABLANCA MAROC
 NETMANIA PRIVE SARLAU
«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 51 شارع 
حسن فلسكتاني غوتييه 2262) 
فلدفر فلبيضاء ------ 2262) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.1502

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
1)2) تم فتخاذ  ج)  جنرب  فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 
فلذي  نص  88ج828:  رقم  قرفر 
 DISSOLUTION ما لي:  على 

ANTICIPÉE
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 88ج828: فلذي  نص على 
DISSOLUTION ANTICIPÉE :ما لي
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 88ج828.
Iج)9

CABINET IBOUYEN

 ENTREPRISE  R'BIA DE
TRAVAUX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

CABINET IBOUYEN
 BUREAU 18 RUE ج(

 ZERKTOUNI ، 90000، TANGER
MAROC

 ENTREPRISE  R›BIA DE
TRAVAUX شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي طنجة 
فلبالية زنقة 75 رقم 7 - 92222 

طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج56ج)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 10  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 ENTREPRISE  R’BIA DE  :

.TRAVAUX
فعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبناء .
طنجة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 92222  -  7 رقم   75 زنقة  فلبالية 

طنجة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد لحسن فربيعة :  82 حصة 

بقيلة 1.222  رهم للحصة .
فلسيد محلد فربيعة  :  12 حصة 

بقيلة 1.222  رهم للحصة .
 12   : طناطن  فلزهر0  فلسيد0 

حصة بقيلة 1.222  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فربيعة  لحسن  فلسيد 
طنجة فلبالية زنقة 75 رقم 7 92222 

طنجة فملغرب.
عنوفنه)ف)  فربيعة   محلد  فلسيد 
طنجة فلبالية زنقة 75 رقم 7 92222 

طنجة فملغرب.
فلسيد0 فلزهر0 طناطن عنوفنه)ف) 
طنجة فلبالية زنقة 75 رقم 7 92222 

طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فربيعة  لحسن  فلسيد 
طنجة فلبالية زنقة 75 رقم 7 92222 

طنجة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج)522).

9(0I

OFFICE RAMOS

أوفيس راموس
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

OFFICE RAMOS
 Angle Boulevard Mohamed V

 et rue Moatamid Ibn Abbad (Ex.
 Victor Hugo(, 1er étage n°13,
Tanger ، 90000، Tanger Maroc

أوفيس رفموس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زفوية شارع 
محلد فلخامس وزنقة فملعتد فبن 

فلعبا  )فيكتور هوكو سابقا) فلطابق 
فألول رقم ج1 - 92222 طنجة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

009ج)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   17
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
فإلقتضاء بلختصر تسليتها : أوفيس 

رفموس.
فلتنلية   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
وكرفء  شرفء  بيع،  بناء،  فلعقارية،  

عقارفت.
زفوية   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فملعتد  وزنقة  فلخامس  شارع محلد 
سابقا)  هوكو  )فيكتور  فلعبا   فبن 
فلطابق فألول رقم ج1 - 92222 طنجة 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فلبقطيط  أوال   سليب0  فلسيد0 
122  رهم  بقيلة  حصة   1.222   :

للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلبقطيط  أوال   سليب0  فلسيد0 
  6 فلرقم  بيالفيستا   1( عنوفنه)ف) 

92222 طنجة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلبقطيط  أوال   سليب0  فلسيد0 
  6 فلرقم  بيالفيستا   1( عنوفنه)ف) 

92222 طنجة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم )0989).

9(5I

MOHAMED LAAGOUBI

OUIFAQ GA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI
 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC
OUIFAQ GA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
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وعنوفن مقرها فإلجتلاعي محل رقم 

)  وفر أوال  فلطيب فلسفلى أوال  

فلطيب فاس - 2222ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

72581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 أكتوبر   (1

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.OUIFAQ GA

تاجر   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

عقاقيب بالتقسيط

فالستيبف   في  وسيط  أو  تاجر 

وفلتصد ر.

عنوفن فملقر فالجتلاعي : محل رقم 

أوال   فلسفلى  فلطيب  أوال   )  وفر 

فلطيب فاس - 2222ج فاس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : فلجد ري  محلد  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : فلجد ري  عدنان  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد محلد فلجد ري عنوفنه)ف) 

شارع سال تجزئة فضيلة طريق  ج6 

عين فلشقف  2222ج فاس فملغرب.

فلسيد عدنان فلجد ري عنوفنه)ف) 
ج طريق  ج6 زنقة سال تجزئة فضيلة 

عين فلشقف  2222ج فاس فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلد فلجد ري عنوفنه)ف) 

شارع سال تجزئة فضيلة طريق  ج6 

عين فلشقف 2222ج فاس فملغرب.

فلسيد عدنان فلجد ري عنوفنه)ف) 
ج طريق  ج6 زنقة سال تجزئة فضيلة 

عين فلشقف 2222ج فاس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
29  جنرب  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

1)2) تحت رقم )558.

9(6I

MODA CONSULTING & SERVICES

GH.SAHARA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 MODA CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

فلدفر فلبيضاء فملغرب
GH.SAHARA  شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

فلوحد0 ج2 محج إمام مالك رقم 
61جج فلدفجلة - 222ج7 فلدفجلة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(2021
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 ج)  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. GH.SAHARA
فشغال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

مختلفة و فلبناء .
حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
رقم  مالك  إمام  محج  ج2  فلوحد0 
فلدفجلة  222ج7   - فلدفجلة  61جج 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

فلشركة:   رأسلال  مبلغ 
1.222.222  رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلغوتي  جلال  فلسيد 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد جلال فلغوتي عنوفنه)ف) حي 
فلوحد0  رقم 19)ج فلدفجلة 222ج7 

فلدفجلة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد جلال فلغوتي عنوفنه)ف) حي 
فلوحد0  رقم 19)ج فلدفجلة 222ج7 

فلدفجلة فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاريخ  فالبتدفئية بوف ي فلدهب  

 نا ر ))2) تحت رقم -.
9(7I

MODA CONSULTING & SERVICES

AIT ZAID TRAVAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 MODA CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

فلدفر فلبيضاء فملغرب
AIT ZAID TRAVAUX  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

فلوحد0 ج2 محج إمام مالك رقم 
02جج محل تجاري رقم )2 فلدفجلة 

- 222ج7 فلدفجلة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(2059
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 27  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 AIT  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. ZAID TRAVAUX

فشغال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

مختلفة و فلبناء .

حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

رقم  مالك  إمام  محج  ج2  فلوحد0 

فلدفجلة   2( 02جج محل تجاري رقم 

- 222ج7 فلدفجلة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : فلسيد ف ت زف د مصطفى 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

  : فلكبيب   عبد  صفياطي  فلسيد 

522 حصة بقيلة 122  رهم للحصة 

.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

مصطفى  زف د  ف ت  فلسيد 

تجزئة  بلوك    2جج  رقم  عنوفنه)ف) 

فلدفجلة  222ج7  فلعيون   فلوحد0 

فملغرب.

فلكبيب   عبد  صفياطي  فلسيد 

عنوفنه)ف) فلزنقة 6 رقم 8  وفر فلغزو0 

فلجد د0 222ج7 فلدفجلة فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

مصطفى  زف د  ف ت  فلسيد 

تجزئة  بلوك    2جج  رقم  عنوفنه)ف) 

فلدفجلة  222ج7  فلعيون   فلوحد0 

فملغرب

فلكبيب   عبد  صفياطي  فلسيد 

عنوفنه)ف) فلزنقة 6 رقم 8  وفر فلغزو0 

فلجد د0 222ج7 فلدفجلة فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ  فالبتدفئية بوف ي فلدهب  

 نا ر ))2) تحت رقم -.

9(8I
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MODA CONSULTING & SERVICES

AIT LOUTAR CARS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 MODA CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

فلدفر فلبيضاء فملغرب
AIT LOUTAR CARS  شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

فلوحد0 محج فلطاح رقم 0) فلطابق 
فالول فلدفجلة  - 222ج7 فلدفجلة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

(2061
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 AIT  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. LOUTAR CARS
كرفء   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلسيارفت بدون سائق .
حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
0) فلطابق  فلوحد0 محج فلطاح رقم 
فلدفجلة  222ج7   - فلدفجلة   فالول 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : لوطار   نعلان  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  لوطار   نعلان  فلسيد 
فلدفجلة   ج1جج   رقم  فلوحد0   حي 

222ج7 فلدفجلة فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  لوطار   نعلان  فلسيد 
فلدفجلة   ج1جج   رقم  فلوحد0   حي 

222ج7 فلدفجلة فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ  فالبتدفئية بوف ي فلدهب  

 نا ر ))2) تحت رقم -.

9(9I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ان�سي كروب
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زفوية  شارع محلد فلخامس و شارع 

فبن كثيب إقامة  وس مارس رقم 00 ، 

92222، طنجة فملغرب

فن�سي كروب شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 9) فقامة  

نرماندي ج شارع لبنان فلطابق 7  

فلشقة 15 - 92222  طنجة فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.77161

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر حل   (2(1 نونرب   15 فملؤرخ في 

ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 

مبلغ  فلشريك فلوحيد فن�سي كروب  
وعنوفن  12.222  رهم  رأسلالها 

مقرها فإلجتلاعي 9) فقامة  نرماندي 

 15 فلشقة    7 ج شارع لبنان فلطابق 

 : طنجة فملغرب نتيجة ل    92222  -

إنعدفم فالفاق

 (9 ب    فلتصفية  مقر  حد   و 

فقامة نرماندي ج شارع لبنان فلطابق 

7  فلشقة 15 - 92222 طنجة فملغرب. 

و عين:

فملرفبط  فلسيد)0)    وسف  

 08 بور  نك  عنوفنه)ف)  و  فملويلكي 

ز   . بلجيكا ب   (172 فنتوربين   (172

 (0( فنتوربين بلجيكا كلصفي   (172

للشركة.

فلحدو   فإلقتضاء  وعند   

فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

12  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج0976).

2Iج9

 SOCIETE IMMOBILIERE

DANTE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

 SOCIETE IMMOBILIERE DANTE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلدفر 

فلبيضاء، 1، زنقة موالي محلد 

فلبعلرفني - 2222) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.112007

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم   (222 19  جنرب  في  فملؤرخ 

قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

«22.222)  رهم» أي من «122.222 

عن  «22.222ج  رهم»  إلى   رهم» 

مع   ون  مقاصة  إجرفء    : طريق 

فلشركة فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 2( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 وليوز 221) تحت رقم 8ج1902.

1Iج9

CABINET RAMI EXPERTISE

IDEE NEGOCE ET TRAVAUX
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 IDEE NEGOCE ET TRAVAUX
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 

فألر�سي مكتب رقم 6 ، مكاتب فملثلث 
فلذهبي رقم ج زنقة اللة أمينة شارع 
عالل بن عبد هللا فملد نة فلجد د0 

فاس - 2222ج فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

72869
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 IDEE  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.NEGOCE ET TRAVAUX
غرض فلشركة بإ جاز : *أعلال أو 

إنشاءفت متنوعة
*هندسة مدنية

أو  وفملتنزهات  فلحدفئق  *زرفعة 
صيانتها.

فلطابق   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فألر�سي مكتب رقم 6 ، مكاتب فملثلث 
زنقة اللة أمينة شارع  ج  فلذهبي رقم 
فلجد د0  فملد نة  عبد هللا  بن  عالل 

فاس - 2222ج فاس فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد0 فبن  حو فال ري�سي فاطلة 
 122 1.222 حصة بقيلة    : فلزهرفء 

 رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد0 فبن  حو فال ري�سي فاطلة 
تجزئة   17( رقم  عنوفنه)ف)  فلزهرفء 
2222ج  فاس  فلدكارفت  فلحجوي 

فاس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 فبن  حو فال ري�سي فاطلة 
تجزئة   17( رقم  عنوفنه)ف)  فلزهرفء 
2222ج  فاس  فلدكارفت  فلحجوي 

فاس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج19.
I)ج9

REALIS PROMOTION

REALIS PROMOTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

REALIS PROMOTION
8) ،زنقة 5 تجزئة الكولين 1 

كاليفورنيا عين فلشق ، 2122)، 
فلدفرفلبيضاء فملغرب

REALIS PROMOTION شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 8) ،زنقة 
5 تجزئة الكولين 1 كاليفورنيا 

عين فلشق - 2222) فلدفرفلبيضاء 
فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.(0(559
فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
غشت  ج1  في  فملؤرخ  فإلستثنائي 
فلشركة  رأسلال  رفع  تم   (218
«0.222.222  رهم»  قدره  بلبلغ 
إلى  «6.222.222  رهم»  من  أي 
  : طريق  عن  «12.222.222  رهم» 

تقد م حصص نقد ة أو عينية.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (9 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

غشت 218) تحت رقم )9)675.

Iجج9

DAISY DESING SARL

DAISY DESING 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

DAISY DESING SARL

 Rue 24 N 426 Lots Tghat 2

Tghat ، 30000، FES MAROC

 DAISY DESING  شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 6)0 

زنقة 0) تجزئة تغات ) تغات   - 

2222ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج7280

 (9 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1  جنرب 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 DAISY  : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

. DESING

: فلتصليم  غرض فلشركة بإ جاز 

فالشهار و فلطباعة.

عنوفن فملقر فالجتلاعي : رقم 6)0 

 - تغات     ( تغات  تجزئة   (0 زنقة 

2222ج فاس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

02 حصة    : فلسيد فلكا ن لطفي 

بقيلة 122  رهم للحصة .

02 حصة    : فلسيد0 فلكا ن زهور 

بقيلة 122  رهم للحصة .

 (2   : إ ريسية  فلدهبي  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  لطفي  فلكا ن  فلسيد 
 ( تغات  تجزئة   (0 زنقة   0(6 رقم 

تغات  2222ج فاس  فملغرب.

عنوفنه)ف)  زهور  فلكا ن  فلسيد0 

بال  فلكتاني  وفر فلحاج إ ريس تغات 

2222ج فاس فملغرب.

إ ريسية  فلدهبي  فلسيد0 

عنوفنه)ف) 1ج بلوك 1 تجزئة فألندلس 

حي فملصلى 2222ج فاس فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  لطفي  فلكا ن  فلسيد 
 ( تغات  تجزئة   (0 زنقة   0(6 رقم 

تغات  2222ج فاس  فملغرب

عنوفنه)ف)  زهور  فلكا ن  فلسيد0 

بال  فلكتاني  وفر فلحاج إ ريس تغات 

2222ج فاس  فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بفاس  بتاريخ ج1  نا ر ))2) 

تحت رقم 5ج2228))111ج02.

0Iج9

FIDU.PRO CONSULTING

 BIENVEILLANCE
MONTESSORI

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع فميل زوال و زنقة غيثل 

فلطابق11 رقم 9)  فلدفر فلبيضاء ، 

2، فلدفر فلبيضاء فملغرب

 BIENVEILLANCE MONTESSORI

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي مجلوعة 

ج) علار0 ج فلطابق ج حي موالي 
رشيد فلدفرفلبيضاء - 2222 

فلدفرفلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.00(915

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت   (2(1 28  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

تفويت فلسيد )0) سعيد مختاري 

أصل  من  فجتلاعية  حصة   522

 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.222

28  جنرب  بتاريخ  صالح  بن  ف لان 

.(2(1

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم ج82811.

5Iج9

FIDU.PRO CONSULTING

 BIENVEILLANCE

MNTESSORI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع فميل زوال و زنقة غيثل 

فلطابق11 رقم 9)  فلدفر فلبيضاء ، 

2، فلدفر فلبيضاء فملغرب

 BIENVEILLANCE MNTESSORI

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

و عنوفن مقرها فالجتلاعي مجلوعة 

ج) علار0 ج فلطابق ج حي موالي 

رشيد  - 2222 فلدفرفلبيضاء .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.00(915

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في 28  جنرب 1)2) تم تحويل 

فلشكل فلقانوني للشركة من «شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0» إلى «شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم ج82811.

6Iج9
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CABINET ANESS

TECNO NORD AFRIC
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET ANESS
 HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,(5

TEMARA MAROC
TECNO NORD AFRIC شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي متجر1 
رقم 1) حي فملنصور - 252)1 

فلصخيبفت فملللكة فملغربية
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5165ج1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 21  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.TECNO NORD AFRIC
فلتجار0   -  : غرض فلشركة بإ جاز 
وصيانة  ومساعد0  وتركيب  وتوريد 

فملعدفت فلصناعية وفلتشغيلية.
فلخاصة  فملعدفت  وبيع  شرفء   -
وأوعية  فلشد د  فلترب د  بقطاع 
ومولدفت  فلترب د  وجزفنات  فلضغط 

فلغاز..
متجر1   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 1(252  - فملنصور  حي   (1 رقم 

فلصخيبفت فملللكة فملغربية.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : حبيبي  سعيد  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  حبيبي  سعيد  فلسيد 
 1(252 فملنصور  حي   (1 رقم 

فلصخيبفت فملللكة فملغربية.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  حبيبي  سعيد  فلسيد 
 1(252 فملنصور  حي   (1 رقم 

فلصخيبفت فملللكة فملغربية

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

2)  نا ر  بتاريخ  بتلار0   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم )210.

7Iج9

ASMAA MEDIA GROUP

 ORGANICA NATURAL SKIN
CARE PRODUCTS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب فلرومي بلوك 9ج فلرقم 

2) فلربنو�سي فلبيضاء، 2222)، 

فلبيضاء فملغرب

 ORGANICA NATURAL SKIN

CARE PRODUCTS شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

فلقدس فلبقعة 1 فلزنقة 15 فملحل 0 

فلربنو�سي - ف لبيضاء فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.015191

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

1)2) تقرر حل  21  جنرب  فملؤرخ في 

فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 

 ORGANICA NATURAL SKIN

مبلغ رأسلالها    CARE PRODUCTS

مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 

 1 فلبقعة  فلقدس  حي  فإلجتلاعي 

ف   - فلربنو�سي   0 فملحل   15 فلزنقة 

عدم   : ل  نتيجة  فملغرب  لبيضاء 

فالشتغال.

حي  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فلقدس فلبقعة 1 فلزنقة 15 فملحل 0 

فلربنو�سي  - ف لبيضاء فملغرب. 
و عين:

و  ف لاس  مصطفى    فلسيد)0) 
فلبيضاء   (2222 فلبيضاء  عنوفنه)ف) 

فملغرب كلصفي )0) للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية : 
حي فلقدس فلبقعة 1 فلزنقة 15 فملحل 

0 فلربنو�سي فلبيضاء
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 7)8262.
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FLASH ECONOMIE

ZW CONSULTING
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ZW CONSULTING شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي 

بوركون 11 فقامة فلشروق زفوية 
زنقة عنابة وشارع تاوجطات - 
2222)  فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(9225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   1(
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 ZW  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.CONSULTING

تنظيم   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فألنظلة  بجليع  فلحسابات  ومسك 

تكنولوجيا  فلخصوص  وجه  وعلى 

فملعلومات ؛

فملعلومات  نظم  جليع  تنظيم   -

فلتجارية.

- إنجاز أي تشخيص وأي  رفسات 

فقتصا  ة ،

وفلضريبية  وفملحاسبية  فلقانونية 

وفملالية وفالجتلاعية .

حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

بوركون 11 فقامة فلشروق زفوية زنقة 

  (2222  - تاوجطات  وشارع  عنابة 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

فلزعيم  فلسيد0  اسلينة 

 122 122 حصة بقيلة    : فلو غيبي  

 رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلزعيم  فلسيد0  اسلينة 

لوري  فقامة  عنوفنه)ف)  فلو غيبي  

شارع   0 شقة  ف  علار0  بارك   ي  

فلدفر    (2222 عبد فلها ي بوطالب  

فلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلزعيم  فلسيد0  اسلينة 

لوري  فقامة  عنوفنه)ف)  فلو غيبي  

شارع   0 شقة  ف  علار0  بارك   ي  

فلدفر    (2222 عبد فلها ي بوطالب  

فلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 122).
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FLASH ECONOMIE

CW CONSULTING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

CW CONSULTING

 شركة ذفت مسؤولية محدو 0
رفسلالها:122222  رهم

 مقرها فإلجتلاعي 15 زنقة فلحدو  - 

فلدفر فلبيضاء
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

99ج052

IF:9ج2جج90ج

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ بتاريخ ج2  نا ر ))2) فتخذت 

فلقرفرفت فلتالية :

 CW لشركة  فملبكر  -فلحل 

CONSULTING SARL فبتدفءف من ج 

 نا ر ))2) 

فلزعيم  فلسيد0   اسلينة  تعيين 

فلو غيبي كلسيب0 للشركة-

 CW CONSULTING SARL

فملوففقة على حسابات شركة

منذ تأسيسها 

فلتفريغ فمللنوح لإل فر0-

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 1)1)

902I

FLASH ECONOMIE

O’MIX COM  
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

حل فلشركة

   O’MIX COM تسلية فلشركة
رأسلال فلشركة   12.222.22  رهم  

فلشركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

  فلشكل فلقانوني للشركة

فملقر فالجتلاعي  :17) شارع إبرفهيم 
فلرو فني إقامة فلفتح فلطابق فألول 

رقم ج فلدفر فلبيضاء 
رقم فلسجل فلتجاري 002289

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
حل  تقرر   12/1(/(2(1 في  فملؤرخ 
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 
رأسلالها  مبلغ  فلوحيد  فلشريك 
مقرها  وعنوفن  12222  رهم 
إبرفهيم  شارع   (17 فالجتلاعي 
فلطابق فألول  فلفتح  إقامة  فلرو فني 
عدم  نتيجة  فلبيضاء  فلدفر  ج  رقم 

تحقيق فلهدف.
إبرفهيم  شارع   (17 فملقر  وحد  
فلطابق فألول  فلفتح  إقامة  فلرو فني 
فلدفر فلبيضاء كلقر فلتصفية  ج  رقم 
وعن فلسيد فلكسيان عثلان عنوفنه 
فملغرب.  فلبيضاء  فلدفر  بوسكور0 

كلصفي للشركة.
وعند فالقتضاء فلحدو  فملفروضة 
محل  لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
فملخابر0 ومحل تبليغ فلعقو  وفلوثائق 

فملتعلقة بالتصفية.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
بتاريخ  فلبيضاء  بالدفر  فلتجارية 

))2)/21/ج1 تحت رقم)ج)828  

901I

شركة فبهوش للخدمات

 HIRASSAT OULAD
GHEILAN

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

شركة فبهوش للخدمات
شارع مكة علار0 فلصالحي فلطابق 
فالول رقم 20 فلعيون ، 72212، 

فلعيون فملغرب
 HIRASSAT OULAD GHEILAN
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي موالي 

رشيد فلشطر فلثالث رقم 7ج1 
فلطابق فلسفلي - 72222 فلعيون 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9965ج

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج1  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.HIRASSAT OULAD GHEILAN
فلحرفسة   : غرض فلشركة بإ جاز 

وفألمن..
عنوفن فملقر فالجتلاعي : حي موالي 
رشيد فلشطر فلثالث رقم 7ج1 فلطابق 

فلسفلي - 72222 فلعيون فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد0 فاطلة مجاطي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد0 فاطلة مجاطي عنوفنه)ف) 
حي موالي رشيد فلشطر ج2 مجلوعة 

)2 رقم 2ج 72222 فلعيون فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد0 فاطلة مجاطي عنوفنه)ف) 
حي موالي رشيد فلشطر ج2 مجلوعة 

)2 رقم 2ج  72222 فلعيون فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
2)  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/175.
90(I

شركة فبهوش للخدمات

LAAYOUNE INJAZ
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

شركة فبهوش للخدمات
شارع مكة علار0 فلصالحي فلطابق 
فالول رقم 20 فلعيون ، 72212، 

فلعيون فملغرب

LAAYOUNE INJAZ شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلقدس 

تجزئة فلرفحة شارع فلسلار0 رقم 25  

- 72222 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

9967ج

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج1  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.LAAYOUNE INJAZ

غرض فلشركة بإ جاز : موف  شبه 

فملعدفت وفملنتجات فلطبية  صيدلية. 

فلخدمة  وفملخرب ة.  وفلصيدالنية 

فملنتجات  وفلبيطرية.  فلصحية 

فلتنظيف  ومنتجات  فلكيلاوية 

فملنتجات  فلحشرية.  وفملبيدفت 

فلغذفئية ،فملاشية وفلصيد وفملنتجات 

وفملشاتل.  وفلبستنة  فلزرفعية 

وفلحيوفنية  فلزرفعية  فلخدمات 

وفملعدفت  فملكتبية  فللوفزم  وفلصيد. 

منتجات وأجهز0 فلكلبيوتر  وفألثاث. 

فلغيار.فلطباعة  وقطع  وفلربفمج 

وفلتصوير.  وفالستنساخ  ومنتجاتها 

وفللوفزم  فملدرسية  وفلكتب  فلوثائق 

معدفت  وفلتدريسية.  فملدرسية 

فلتدريس وفألثاث........

حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فلقدس تجزئة فلرفحة شارع فلسلار0 
رقم 25  - 72222 فلعيون فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:



2039 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

 1.222   : فلسيد0 مريم حسان  
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  مريم حسان   فلسيد0 
حي موالي رشيد فلشطر فلثالث بلوك 

)2 رقم 2ج 72222 فلعيون فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  مريم حسان   فلسيد0 
حي موالي رشيد فلشطر فلثالث بلوك 

)2 رقم 2ج 72222 فلعيون فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
2)  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/176.
Iج90

CHAMS CONSULTING

 SYSTEME D›IRRIGATION
SAHRAOUI

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

رفع رأسلال فلشركة

CHAMS CONSULTING
 LOT BELMEJJAD N°607 2eme

  ETAGE N°15 AL MASSAR
 ROUTE DE SAFI MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 SYSTEME D›IRRIGATION
SAHRAOUI شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  

 ASKJOUR 372 APPT N 1
MHAMID MAATALAH-
 MARRAKECH - 40000
.MARRAKECH MAROC

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.56551
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تم   (2(1 )2  جنرب  في  فملؤرخ 
قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  «522.222.)  رهم» 
«222.222.)  رهم» إلى «0.522.222 
تقد م حصص    : عن طريق   رهم» 

نقد ة أو عينية.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
27  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1585ج1.
900I

STE FIDUCIAIRE FOUAD

HAMRI BOIS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE FOUAD
شارع فملسيب0 علار0 ماجد شقة رقم 
ج2 تيفلت ، 15022، تيفلت فملغرب
HAMRI BOIS شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 7ج) 
حي فلبام سيدي  عالل فلبحرفوي  - 

15022 تيفلت فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1297
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 أكتوبر   28
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.HAMRI BOIS
تاجر   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلخشب بالتفصيل.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : رقم 7ج) 
 - عالل فلبحرفوي   حي فلبام سيدي  

15022 تيفلت فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 1.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد فلحلري عبد فلها ي :  122 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد فلحلري عبد فلها ي : 122 

بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلها ي  عبد  فلحلري  فلسيد 
تيفلت   15022 تيفلت  عنوفنه)ف) 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلها ي  عبد  فلحلري  فلسيد 
تيفلت   15022 تيفلت  عنوفنه)ف) 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
27  جنرب  بتاريخ  فالبتدفئية بتيفلت  

1)2) تحت رقم 1297.
905I

CABINET EL HAMMOUTI

ACTIVE METALWORK
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL HAMMOUTI
شارع فلخرطوم رقم 51 فلناظور ، 

222)6، فلناظور فملغرب
ACTIVE METALWORK شركة 

ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي تجزئة 
مفتاح رقم 95 سلوفن - 222)6 

فلناظور فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1ج0ج)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ACTIVE METALWORK
- صناعة   : غرض فلشركة بإ جاز 
في  تدجل  فلتي  فملعدنية  فلعناصر 

فلنوففذ  و  )فألبوفب  فلبناء  علليات 

وجليع  فملعدنية  فلهياكل  فملعدنية، 

فملنتوجات فملعدنية من أجل فلبناء).

أشغال  مختلف  و  فألبنية  بناء   -

فلبناء.

- فستخرفج فلخامات فملعدنية.

تجزئة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 6(222  - سلوفن   95 رقم  مفتاح 

فلناظور فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : محلد  ومطو  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  محلد  ومطو  فلسيد 

 6(222 أنصار  بني  فوال  عي�سى  حي 

فلناظور فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  محلد  ومطو  فلسيد 

 6(222 أنصار  بني  فوال  عي�سى  حي 

فلناظور فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم 80.

906I

  وفن فالستا 0 فاطلة فلزهرفء كطا ة

 H&A MEDICAL

EQUIPEMENT TRADING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

  وفن فالستا 0 فاطلة فلزهرفء 

كطا ة

2)، زنقة عالل بن عبد هللا، إقامة 

 اسلين، فلطابق فلرفبع، رقم 16، 

طنجة ، 92222، طنجة فملغرب

 H&A MEDICAL EQUIPEMENT

TRADING شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
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وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلرباط 
أكدفل، علار0 7 رقم 8) فلطابق 0 
زنقة ملوية - 12222 فلرباط فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج6)157

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 ج1  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 H&A MEDICAL EQUIPEMENT

.TRADING
فلنقل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فلطبي ،  شرفء وبيع أي معدفت طبية 

؛ فلتدريب في فملجال فلطبي.
فلرباط   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 0 فلطابق   (8 رقم   7 علار0  أكدفل، 
زنقة ملوية - 12222 فلرباط فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد حسين أحلد حسين فحلد 
فلشحي  :  75 حصة بقيلة 122  رهم 

للحصة .
 (5   : فلسيد عبد فلقا ر فألكومي  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد حسين أحلد حسين فحلد 
76 فال ولد عليب  فلشحي  عنوفنه)ف) 
شقة 5 أكدفل فلرباط 12222 فلرباط 

فملغرب.
فألكومي   فلقا ر  عبد  فلسيد 
 5 فال ولد عليب شقة   76 عنوفنه)ف) 
أكدفل فلرباط 12222 فلرباط فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فألكومي   فلقا ر  عبد  فلسيد 
 5 فال ولد عليب شقة   76 عنوفنه)ف) 
أكدفل فلرباط 12222 فلرباط فملغرب

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

))2) تحت رقم 91ج.

907I

comptafine

SIDIBE COM
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

comptafine
 rue fnedeq ، 20230، 1

casablanca maroc
SIDIBE COM شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 56 شارع 
موالي  وسف فلشقة 10 - 2ج)2) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8617
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 1)  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 SIDIBE : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.COM
فإل فر0   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وفلتطوير.
56 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
2ج)2)   -  10 موالي  وسف فلشقة 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 BAMBA SINDOU فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   :  1.222

للحصة .

 BAMBA SINDOU : فلسيد 
1222 بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

 BAMBA SINDOU فلسيد 
موالي  وسف  شارع   56 عنوفنه)ف) 
فلبيضاء  فلدفر  2ج)2)   10 فلشقة 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
 NIMAGA MOHAMED فلسيد 
موالي  وسف  شارع   56 عنوفنه)ف) 
فلبيضاء  فلدفر  2ج)2)   10 فلشقة 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828081.
908I

موتق

 LARVOTTO الرفوطو كول
CALL

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

موتق
 Casablanca, 193, Avenue
 Hassan II, n°15 (En face

 d›Oliveri Hassan II( Casablanca,
 193, Avenue Hassan II, n°15
 (En face d›Oliveri Hassan II(،

Casablanca ،20000 فملغرب
 LARVOTTO CALL الرفوطو كول
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )2)، 
شارع فبرفهيم فلرو فني فمللتد 
فملعاريف زفوية زنقة بوييب شقة 

8، فلطابق 5ـ  ص.ب رقم)275). 
)2)، شارع فبرفهيم فلرو فني فمللتد 

فملعاريف زفوية زنقة بوييب شقة 
8، فلطابق 5ـ  ص.ب رقم)275). 

)275) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.018(29

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تلت   (2(1 10  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
تفويت فلسيد )0)  ونس منتصيف 
 122 حصة فجتلاعية من أصل  جج 
زينبة   (0( فلسيد  لفائد0   حصة 

منتصيف بتاريخ 20 نونرب 1)2).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
 20 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 827129.

909I

RIVAGA

RIVAGA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

RIVAGA
0 زنقة وف  زيز شقة 7 فلطابق ج 
فكدفل فلرباط فملغرب ، 12292، 

فلرباط فملغرب
RIVAGA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0)في طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 0 زنقة وف  
زيز شقة 7 فلطابق ج فكدفل فلرباط 

فملغرب - 12292 فلرباط فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
6857ج1.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تقرر   (2(1 )2  وليوز  في  فملؤرخ 
حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0 
 122.222 رأسلالها  مبلغ    RIVAGA
 0 فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن   رهم 
زنقة وف  زيز شقة 7 فلطابق ج فكدفل 
فلرباط   12292  - فملغرب  فلرباط 
نشاط  توقف   : ل  نتيجة  فملغرب 

فلشركة .
و حد  مقر فلتصفية ب 0 زنقة وف  
فكدفل فلرباط  ج  فلطابق   7 زيز شقة 

فملغرب - 12292 فلرباط فملغرب. 
و عين:

فلسيد)0) ريفا  جيتانو و عنوفنه)ف) 
سان   5 لوكيزفنو  فيتو  ي  سان 
جيبوالمو  سان  9210ج  جيبوالمو  

ف طاليا 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 

نونرب   21 بتاريخ  بالرباط   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 118668.

952I

FLASH ECONOMIE

 POSITIVE ENERGY ADVICE
 TRADING INTERNATIONAL

)(PEATI
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 POSITIVE ENERGY ADVICE

 TRADING INTERNATIONAL

PEATI)) شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 7 زنقة  

فلبديع فلشقة 5 و ) طريق ف لوزفر  - 

2222ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

729(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

 POSITIVE ENERGY ADVICE

 TRADING INTERNATIONAL

.((PEATI

 / تاجر   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وتصد ر  فستيبف    / إ فرية  نصيحة 

أعلال   / وسيط  ؤ ي)  أو  )تاجر 

متنوعة.

زنقة    7  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فلبديع فلشقة 5 و ) طريق ف لوزفر  - 

2222ج فاس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

  : سكوري   علي  فمحلد  فلسيد 

122  رهم  بقيلة  حصة   1.222

للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

سكوري   علي  فمحلد  فلسيد 

عنوفنه)ف) رقم 7 شارع فلبديع فلشقة 

فاس  2222ج  إ لوزفر  طريق   5

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

سكوري   علي  فمحلد  فلسيد 

عنوفنه)ف) رقم 7 شارع فلبديع فلشقة 

5 طريق إ لوزفر 2222ج فاس فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

25  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 65).

951I

comptafine

STATECOM
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

comptafine

 rue fnedeq ، 20230، 1

casablanca maroc

STATECOM شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 06 شارع 

فلزرقطوني فلطابق ) فلشقة 6 - 

2ج)2) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5(8615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 7)  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.STATECOM
فإل فر0   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وفلتطوير
06 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
 -  6 فلشقة   ( فلطابق  فلزرقطوني 

2ج)2) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 BAMBA SINDOU فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   :  1.222

للحصة .
 BAMBA SINDOU : فلسيد 

1222 بقيلة 122  رهم.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :
 BAMBA SINDOU فلسيد 
موالي  وسف  شارع   56 عنوفنه)ف) 
فلبيضاء  فلدفر  2ج)2)   10 فلشقة 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
 NIMAGA MOHAMED فلسيد 
موالي  وسف  شارع   56 عنوفنه)ف) 
فلبيضاء  فلدفر  2ج)2)   10 فلشقة 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828082.

95(I

فيديسيب بسلة شركة  فت فملسؤولية فملحدو 0  فت 

فلشريك فلوحيد

شروف إيمو
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

فيديسيب بسلة شركة  فت 

فملسؤولية فملحدو 0  فت فلشريك 

فلوحيد

تجزئة عثلان زنقة )1 رقم 7ج-9ج 

عين فلشق فلدفر فلبيضاء ، 2072)، 

فلدفر فلبيضاء فملغرب

شروف إ لو شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 21) زنقة 

مصطفى فملعاني فلطابق 0 مكتب 19  

- 2ج21) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(9161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  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 : شروف 

إ لو.

فالنعاش   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلعقاري.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : 21) زنقة 

مصطفى فملعاني فلطابق 0 مكتب 19  

- 2ج21) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد شروف عبد فلرحيم :  522 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : بوشتى  شروف  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
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عنوفنه)ف)  بوشتى  شروف  فلسيد 

 ( رقم   12 زنقة  الروزري  تجزئة 

فلبيضاء  فلدفر   (2152 كاليفورنيا 

فملغرب.

فلرحيم  عبد  شروف  فلسيد 

بولو  الموزيل  زنقة  2ج  عنوفنه)ف) 

2)20) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلرحيم  عبد  شروف  فلسيد 

بولو  الموزيل  زنقة  2ج  عنوفنه)ف) 

2)20) فلدفر فلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (2 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 16)829.

Iج95

NESSIGHT

NESSLIGHT
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

NESSIGHT

 PLACE BRAHIM ROUDANI RUE

 LA SENA RES BEETHOVEN II

ETAGE 3 N 82 ، 90000، طنجة 

فملغرب

NESSLIGHT  شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ) زنقة 

يعقوب فملنصور 1 فلطابق 1 - 

92222 طنجة فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

891ج11.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

فملؤرخ في 2)  جنرب 1)2) تم  تحويل  

فملقر فالجتلاعي فلحالي للشركة من «) 

 -  1 فلطابق   1 زنقة يعقوب فملنصور 

«ساحة  إلى  فملغرب»  طنجة   92222

إقامة  لسرن  زنقة  رو فني  برفهيم 

بتهوفن ) فلطابق ج رقم )8 -  92222 

طنجة  فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 52207).
950I

comptafine

LES ALLIANCES
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

comptafine
 rue fnedeq ، 20230، 1

casablanca maroc
LES ALLIANCES شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 06 شارع 
فلزرقطوني فلطابق ) فلشقة 6 - 

2ج)2) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8569
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 7)  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 LES  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ALLIANCES
غرض فلشركة بإ جاز : فستشارفت 

ف فرية )تقد م فلخدمة).
06 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 
 -  6 فلشقة   ( فلطابق  فلزرقطوني 

2ج)2) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 BAMBA SINDOU فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة   :  1.222

للحصة .

 BAMBA SINDOU : فلسيد 
1222 بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   
وصفات وموفطن فلشركاء :

 BAMBA SINDOU فلسيد0 
فلزرقطوني  شارع   06 عنوفنه)ف) 
فلدفر  2ج)2)   6 فلشقة   ( فلطابق 

فلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
 NIMAGA MOHAMED فلسيد 
فلزرقطوني  شارع   06 عنوفنه)ف) 
فلدفر  2ج)2)   6 فلشقة   ( فلطابق 

فلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828079.
955I

3ISSAME CONSTRUCTIONS

 3ISSAME
CONSTRUCTIONS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

3ISSAME CONSTRUCTIONS
حي فلقدس زنقة 6 رقم 05 سيدي 
فلربنو�سي فلدفر فلبيضاء، 2622)، 

فلدفر فلبيضاء فملغرب
 3ISSAME CONSTRUCTIONS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلقدس 
زنقة 6 رقم 05 سيدي فلربنو�سي  - 

2622) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

7ج60)5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 28  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.3ISSAME CONSTRUCTIONS

فالنعاش   : غرض فلشركة بإ جاز 
فلعقاري.

حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
سيدي   05 رقم   6 زنقة  فلقدس 
فلبيضاء  فلدفر   (2622  - فلربنو�سي  

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 522   : فملجدي  عصام  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 522   : فلسيد فسلاعيل فملجدي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فملجدي عنوفنه)ف)  فلسيد عصام 
فلرقم   (( زنقة  أ  بلوك   20 ملكانسة 
12 عين فلشق  2072) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
فملجدي  فسلاعيل  فلسيد 
فلكرعاني   شويحات  عنوفنه)ف)  وفر 

2162) فسفي فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فملجدي عنوفنه)ف)  فلسيد عصام 
فلرقم   (( زنقة  أ  بلوك   20 ملكانسة 
12 عين فلشق  2072) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (1 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 15ج825.

956I

comptafine

TRADE SPECIALITY
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

comptafine
 rue fnedeq ، 20230، 1

casablanca maroc
 TRADE SPECIALITY

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 56 شارع 

موالي  وسف فلشقة 10 - 2ج)2) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

7ج85)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 7)  جنرب 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 TRADE : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SPECIALITY

فإل فر0   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وفلتطوير.

56 شارع  عنوفن فملقر فالجتلاعي : 

2ج)2)   -  10 موالي  وسف فلشقة 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 BAMBA SINDOU فلسيد 

122  رهم  بقيلة  حصة   :  1.222

للحصة .

 BAMBA SINDOU : فلسيد 

1222 بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :

 BAMBA SINDOU فلسيد 

موالي  وسف  شارع   56 عنوفنه)ف) 

فلبيضاء  فلدفر  2ج)2)   10 فلشقة 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

 NIMAGA MOHAMED فلسيد 

موالي  وسف  شارع   56 عنوفنه)ف) 

فلبيضاء  فلدفر  2ج)2)   10 فلشقة 

فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 9جج828.

957I

cabinet jdaini

MB BLANCHISSERIE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
MB BLANCHISSERIE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 19 زنقة 

فغبال فلحي فملحلدي بركان - 22جج6 
بركان فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
8(57

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 29  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 MB  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.BLANCHISSERIE
غرض فلشركة بإ جاز : *مصبنة 

*فلبيع و فلشرفء
*فلنظافة .

زنقة   19  : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
فغبال فلحي فملحلدي بركان - 22جج6 

بركان فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : فلسيد بنته محلد 

بقيلة 122  رهم للحصة .
فلسيد0 قا ري بشر0  :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد بنته محلد عنوفنه)ف) زنقة 

حي فلليلون بركان   20 مارسيليا رقم 

22جج6 بركان فملغرب.

عنوفنه)ف)  بشر0   قا ري  فلسيد0 
وجد0   62222 زنقة وهرفن وجد0   8

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد بنته محلد عنوفنه)ف) زنقة 

حي فلليلون بركان   20 مارسيليا رقم 

22جج6 بركان فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  نا ر  بتاريخ  بربكان   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم ))2)/06.

958I

conseils gest plus

 CANDIDO & MICHEL

ALUMIIUM ITALIEN
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

conseils gest plus

شارع عبد فلكريم فلخطابي علار0 

برج فملنار0 ) فلطابق فلخامس رقم 

25A ، 400000، مرفكش فملغرب

 CANDIDO & MICHEL

ALUMIIUM ITALIEN شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )ج) فلحي 

فلصناعي سيدي غانم - 02222 

مرفكش فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.6(165

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

فملؤرخ في 21  وليوز 1)2) تم  تحويل  

من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 

 - فلحي فلصناعي سيدي غانم  «)ج) 

«)ج0  إلى  فملغرب»  مرفكش   02222

فلحي فلصناعي سيدي غانم - 02222 

مرفكش  فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج)  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 10677.

959I

ARTOVERY SARLAU

 STE CREMERIE AYA
SARLAU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

CREMERIE AYA SARLAU
تجزيئة فالز هار علار0 ج7 فلطابقج2 

فلشقة )1 ، 02222، مرفكش 
فملغرب

  STE CREMERIE AYA SARLAU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي متجر رقم 
1 فلطابق فألر�سي تجزيئة فوفزيز ) 
رقم 9جج  - 02222 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج186)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

. CREMERIE AYA SARLAU
فستغالل   : غرض فلشركة بإ جاز 

مقهى 
و  فلسريعة  فلوجبات  تحضيب 

فلخفيفة فملتنقلة .
عنوفن فملقر فالجتلاعي : متجر رقم 
 ( فوفزيز  تجزيئة  فألر�سي  فلطابق   1

رقم 9جج  - 02222 مرفكش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : رفيق   أسلاء  فلسيد0 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  رفيق   أسلاء  فلسيد0 
ج7 فلطابقج2  تجزيئة فالز هار علار0 

فلشقة )1  02222 مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  رفيق   أسلاء  فلسيد0 
ج7 فلطابقج2  تجزيئة فالز هار علار0 

فلشقة )1  02222 مرفكش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
17  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 9ج18ج1.
962I

EXPROX SARL AU

TOULID TRANS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

EXPROX SARL AU
شارع فملغرب فلعربي علار0 فلزبيبي 
فلطابق فلثاني عين حرو 0 فلرقم 
فلرب دي 98 فملحلد ة، 2ج86)، 

فملحلد ة فملغرب
TOULID TRANS  شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فقامة 

فإلمام زين فلعابد ن 1 زفوية شارع 
سلية و شارع كفر قاسم - 2ج522  

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
ج972)ج.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في ج2  جنرب 1)2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
زفوية   1 «فقامة فإلمام زين فلعابد ن 
 - قاسم  كفر  شارع  و  سلية  شارع 
فملغرب»  فلبيضاء  فلدفر  2ج522  
و شارع  «زفوية شارع عبدفملومن  إلى 

0 رقم  ج طابق  سلية فقامة شهرزف  

فلدفر فلبيضاء    (220(  - فلنخيل   (2

فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 81)828.

961I

KEN.BOUI SERVICES

MEDDICH-TRV
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

KEN.BOUI SERVICES

فلشقة 8 فلطابق 0 علار0 فلنجوم 

شارع فلبكاي لهبيل ، 22جج6، بركان 

فملغرب

MEDDICH-TRV شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلرقم 52 

فلزنقة 5ج حي فملقاومة - 22جج6 

بركان فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

8(67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.MEDDICH-TRV

-تشييد   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فملباني فلسكنية وغيب فلسكنية

-فلتصد ر وفالستيبف .

فلرقم   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

22جج6   - 5ج حي فملقاومة  فلزنقة   52

بركان فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 
 رهم، مقسم كالتالي:

 122   : فلسيد مديش عبد فلقا ر 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلقا ر  عبد  مديش  فلسيد 
فملسيب0  تجزئة   675 عنوفنه)ف) 

تاوريرت 62822 تاوريرت فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلقا ر  عبد  مديش  فلسيد 
فملسيب0  تجزئة   675 عنوفنه)ف) 

تاوريرت 62822 تاوريرت فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بربكان   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم ))2)/50.
96(I

MOORE CASABLANCA

مافودير سوپور
إعالن متعد  فلقرفرفت

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

مافو  ر سوپور «شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: كم 9، 
طريق فلجد د0 - -  فلدفرفلبيضاء 

فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.68679

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
تم فتخاذ   (2(1 نونرب   12 فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
نقل  سند  قرأوف  بأنهم  فلشركاء   قر 
مافو  ر غروپ  ملكية أسهم شركة 
محلد  فلسيد  بلد رها  ملثلة   ،
إبرفهيم فلسالوي ، من جلسين )52) 
لصالح فلسيد محلد إبرفهيم   

ً
سهلا

من   ، فلجنسية  مغربي   ، فلسالوي 
فلدفر  في   1958 مارس   (6 موفليد 
 ، ويقيم في فلدفر فلبيضاء   ، فلبيضاء 
،فنفا  زفوية شارع ليدو وألي تاماريس 
تم   .B6ج78ج رقم  ب.ت.و  حامل   ،
126  رفهم  بيع  بسعر  فلبيع  هذف 
للسهم فلوفحد أي بسعر إجلالي قدره 
 ، فلشركاء  5300,00  رهم.  وففق 
لهذف فلغرض ، على نقل هذه فألسهم. 
إجطار  عن  يستغنون  أنهم  كلا 
لللا 0  وفًقا   ، فلنقل  بهذف  فلشركة 
من قانون فاللتزفمات وفلعقو .   195
لرأس  فلجد د  فلتوزيع  فإن   ، لذلك 
فلسيد  ـ  فملال  كون على فلنحو فلتالي: 
6822 سهم  محلد فبرفهيم فلسالوي 
فلسيد  ويلثلها  مافو ر  مجلوعة  ـ 
محلد فبرفهيم فلسالوي 22)2) سهم 
وعشرون  سبعة  مجلوعه  ما  أي   *

ألف سهم كل منها ب122  رهم.
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
عقد  قرأوف  قد  بأنهم  فلشركاء   قر 
فلتربع باألسهم من قبل فلسيد محلد 
آالف  أربعة  من  فلسالوي  إبرفهيم 
 
ً
سهلا )2ج09)  وثالثين  وتسعلائة 
 ، سوپور  مافو  ر  شركة  في   للكها 
ـ زوجته فلسيد0 أمينة الرفكي  لصالح: 
 1 في  ولدت   ، فلجنسية  مغربية   ،
وتقيم   ، بالدفر فلبيضاء   1962  نا ر 
بالدفر فلبيضاء ، زفوية شارع ليدو وألي 
حاملة ب.ت.و رقم   ، ،فنفا  تاماريس 
؛  1872 سهم  ما مجلوعه   A68796
حلز0  فلسيد   •  : فطفاله  ـ 
فلسالوي ، مغربي فلجنسية ، موفليد 
 ، في فلدفر فلبيضاء   1987 أبريل   (5
شارع  زفوية   ، فلبيضاء  بالدفر  مقيم 
صاحب    ، ،فنفا  تاماريس  وألي  ليدو 
ب.ت.و رقم BE828986 ما مجلوعه 
852 سهم ؛ • فلسيد0 كنز0 فلسالوي 
 (5 في  ولدت   ، فلجنسية  مغربية   ،
 ، فلبيضاء  بالدفر   1989 سبتلرب 
زفوية شارع   ، مقيلة بالدفر فلبيضاء 
حاصلة   ، ،فنفا  تاماريس  وألي  ليدو 
ما   BE8ج112ج رقم  ب.ت.و  على  
فلسيد0 نور   • ؛  852 سهم  مجلوعه 
، ولدت  ، مغربية فلجنسية  فلسالوي 
في 1)  نا ر 1995 في فلدفر فلبيضاء ، 
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زفوية شارع   ، مقيلة بالدفر فلبيضاء 
حاصلة   ، ،فنفا  تاماريس  وألي  ليدو 
ما   BE878522 رقم  ب.ت.و  على  
مجلوعه 682 سهم ؛ • فلسيد0 إ لان 
فلسالوي ، مغربية فلجنسية ، موفليد 
 ، في فلدفر فلبيضاء   1999 أبريل   19
زفوية شارع   ، مقيلة بالدفر فلبيضاء 
حاصلة   ، ،فنفا  تاماريس  وألي  ليدو 
ما   BE89912ج رقم  ب.ت.و  على  
682 سهم.  وففق فلشركاء  مجلوعه 
، لهذف فلغرض ، على هذف فلتربع. كلا 
فلشركة  إجطار  عن  يستغنون  أنهم 
لللا 0  وفًقا   ، باألسهم  فلتربع  بهذف 
من قانون فاللتزفمات وفلعقو .   195
لرأس  فلجد د  فلتوزيع  فإن   ، لذلك 
فلسيد  ـ  فملال  كون على فلنحو فلتالي: 
1872 سهم  محلد فبرفهيم فلسالوي 
سهم   1872 الرفكي  أمينة  فلسيد0  ـ 
سهم   852 فلسالوي  حلز0  فلسيد  ـ 
سهم   852 فلسالوي  كنز0  فلسيد0  ـ 
ـ  سهم   682 فلسالوي  نور  فلسيد0  ـ 
ـ  سهم   682 فلسيد0 إ لان فلسالوي 
مجلوعة مافو ر 22)2) سهم  لثلها 
فلسيد محلد فبرفهيم فلسالوي  * أي 
ألف  وعشرون  سبعة  مجلوعه  ما 

سهم كل منها ب 122  رهم.
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
 ، أعاله  فملذكور0  للقرفرفت  نتيجة 
7 من فلنظام  و   6 تم تعد ل فملا تين 
 :6 فملا 0  فألسا�سي على فلنحو فلتالي:  
فلتالية  فلشركاء  فملساهلات   قوم 
 
ً
نقدف فملساهلات  بتقد م  أسلاؤهم 
وهي:  - فلسيد محلد إبرفهيم فلسالوي 
فلسيد0 أمينة   - 187.222.22  رهم 
فلسيد   - 187.222.22  رهم  الرفكي 
 - 85.222.22  رهم  حلز0 فلسالوي 
 85.222.22 فلسالوي  كنز0  فلسيد0 
فلسالوي  نور  فلسيد0   -  رهم 
إ لان  فلسيد0   - 68.222.22  رهم 
 - 68.222.22  رهم  فلسالوي: 
 2،020،000.00 مافو ر  مجلوعة 
فبرفهيم  محلد  فلسيد   رهم  لثلها 
مجلوعه  ما  أي   * فلسالوي  
ألف  رهم  وسبعلائة  مليونان 
2،700،000.00  رهم    فملا 0 7: رأس 
فملال  بلغ رأس مال فلشركة مليوني 

 (2،700،000.00( ألف  وسبعلائة 
سبعة  إلى  مقسلة  وهي   رهم. 
)7222)) سهًلا بقيلة  وعشرين ألًفا 
 ، للسهم  )122.22)  رهم  مائة 
بالكامل  ومدفوعة  بالكامل  مكتتبة 
بلا  تناسب  للشركاء  ومخصصة 
فلسيد   - وهي:    ، مساهلاتهم  مع 
 1872 فلسالوي  فبرفهيم  محلد 
 1872 الرفكي  فمينة  فلسيد0   - سهم 
 852 فلسالوي  فلسيد حلز0   - سهم 
 852 فلسيد0 كنز0 فلسالوي   -  

ً
سهلا

 682 فلسالوي  نور  فلسيد0   -  
ً
سهلا

 682 فلسيد0 ف لان فلسالوي   - سهم 
سهم - شركة مافو  ر غروپ 22)2) 
فبرفهيم  محلد  فلسيد  سهم  لثلها 
ما مجلوعه سبعة  أي   * فلسالوي  

وعشرون ألف سهم 
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
على  فلذي  نص   :6 رقم  بند 
فلتالية  6:  قوم فلشركاء  ما لي: فملا 0 
فملساهلات  بتقد م  أسلاؤهم 
فلسيد محلد إبرفهيم   - وهي:    

ً
نقدف

 - 187.222.22  رهم  فلسالوي 
 187.222.22 الرفكي  أمينة  فلسيد0 
فلسالوي  حلز0  فلسيد   -  رهم 
كنز0  فلسيد0   - 85.222.22  رهم 
 - 85.222.22  رهم  فلسالوي 
 68.222.22 فلسالوي  نور  فلسيد0 
فلسالوي:  إ لان  فلسيد0   -  رهم 
68.222.22  رهم - مجلوعة مافو ر 
2،020،000.00  رهم  لثلها فلسيد 
ما  أي   * فلسالوي   فبرفهيم  محلد 
ألف  وسبعلائة  مليونان  مجلوعه 

 رهم 2،700،000.00  رهم
بند رقم 7: فلذي  نص على ما لي: 
فملا 0 7:  بلغ رأس مال فلشركة مليوني 
 (2،700،000.00( ألف  وسبعلائة 
سبعة  إلى  مقسلة  وهي   رهم. 
)7222)) سهًلا بقيلة  وعشرين ألًفا 
 ، للسهم  )122.22)  رهم  مائة 
بالكامل  ومدفوعة  بالكامل  مكتتبة 
بلا  تناسب  للشركاء  ومخصصة 
فلسيد   - وهي:    ، مساهلاتهم  مع 
 1872 فلسالوي  فبرفهيم  محلد 
 1872 الرفكي  فمينة  فلسيد0   - سهم 

 852 فلسالوي  فلسيد حلز0   - سهم 

 852 فلسيد0 كنز0 فلسالوي   -  
ً
سهلا

 682 فلسالوي  نور  فلسيد0   -  
ً
سهلا

 682 فلسيد0 ف لان فلسالوي   - سهم 

سهم - شركة مافو  ر غروپ 22)2) 

فبرفهيم  محلد  فلسيد  سهم  لثلها 

ما مجلوعه سبعة  أي   * فلسالوي  

وعشرون ألف سهم 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (1 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 جنرب 1)2) تحت رقم )0)825.

Iج96

conseils gest plus

 CANDIDO & MICHEL

ALUMINIUM ITALIEN
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

conseils gest plus

شارع عبد فلكريم فلخطابي علار0 

برج فملنار0 ) فلطابق فلخامس رقم 

25A ، 400000، مرفكش فملغرب

 CANDIDO & MICHEL

ALUMINIUM ITALIEN شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )ج) فلحي 

فلصناعي سيدي غانم - 02222 

مرفكش فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.6(165

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تم   (2(1 21  وليوز  في  فملؤرخ 

قدره  بلبلغ  فلشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  «22.222).1  رهم» 

 1.522.222» إلى  «22.222ج  رهم» 

تقد م حصص    : عن طريق   رهم» 

نقد ة أو عينية.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج)  جنرب  بتاريخ  فلتجارية بلرفكش  

1)2) تحت رقم 10677.

960I

CANOCAF SARL

MARSONS FOOD
إعالن متعد  فلقرفرفت

CANOCAF SARL
شارع فلجيش فمللكي زنقة فلخنساء 

رقم 7 فلطابق فلثاني رقم ج2 
 NADOR ،6(222 ،فلناظور

MAROC
MARSONS FOOD  «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: تجزئة 
فلسعا 0 حي فملطار  - - فلناظور  

فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
11ج2).

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 12  نا ر ))2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

تغييب تسلية فلشركة   
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

تحويل فملقر فالجتلاعي 
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 

تغييب نشاط 
قرفر رقم 0: فلذي  نص على ما لي:

مالئلة فلنظام فألسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
على  فلذي  نص   :( رقم  بند 
فلشركة  تسلية  تغييب  تم  ما لي: 
إلى   »  MARSONS MEDIA» من 

.«MARSONS FOOD»
بند رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
تحويل فملقر فالجتلاعي فلى حي فملطار، 
تجزئة فلسعا 0 رقم 1650 - فلناظور 
بند رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
تغييب فلهدف فالجتلاعي بحذف: فنتاج 
فلفيد وهات  فلسينلائية،  فلألفالم 
فلتسجيالت  فلتلفزية،  وفلربفمج 
فملوسيقية  وفالصدفرفت  فلصوتية 
فالسوفق  وتوزيع،  رفسة  برمجة 
فملهنية  فال دفعية،  فألنشطة  وجليع 
فلعللية وفلتقنية و فستبدفل فلنشاط 
فملخرز0 باستغالل  وفلتبفيهي   فلفني 

 و فلحلويات.
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضور  بتاريخ 18  نا ر 

))2) تحت رقم 92.
965I

FIDUCIAIREJAD

 BENDAYAN TRAVAUX
sarl au

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIREJAD
 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE APPT N°5 AVENUE
 ALLAL EL FASSI MARRAKECH،

MAROC 02222، مرفكش
 BENDAYAN TRAVAUX sarl au
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 652 
تجزئة فملنار ج حي فلشرف  مرفكش 

02222 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1917
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.BENDAYAN TRAVAUX sarl au
غرض فلشركة بإ جاز : -مقاول في 

فألشغال فملختلفة وفالنشاء
فلتجهيزفت  تركيب  في  -مقاول 
فلكهربائية،صحية،للتدفئة،عازلة 

للحرفر0،أو فملوفقد فلصناعية.
-تاجر.

عنوفن فملقر فالجتلاعي : رقم 652 
مرفكش  حي فلشرف   ج  تجزئة فملنار 

02222 مرفكش فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد عبد فالله بند ان :  1.222 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد عبد فالله بند ان عنوفنه)ف) 
فقامة  فلجنوبي  فملحاميد  فسكجور 
 02222  ( شقة  ي  علار0   21 فنس 

مرفكش فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبد فالله بند ان عنوفنه)ف) 
فقامة  فلجنوبي  فملحاميد  فسكجور 
 02222  ( شقة  ي  علار0   21 فنس 

مرفكش فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 1920ج1.
966I

SOLUCIA EXPERTISE

ORBITE DIGITAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
ORBITE DIGITAL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل فلطابق فلخامس, 
فملعاريف - 2جج2) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج918)5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  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 

.ORBITE DIGITAL
فلتسويق   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلرقمي.
 11 رقم   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
فلخامس,  فلطابق  بالل  عزيز  زنقة 
فلبيضاء  فلدفر  2جج2)   - فملعاريف 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : فلسيد عا ل شدلي 

بقيلة 122  رهم للحصة .
522 حصة    : فلسيد  حيى بزفط  

بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد عا ل شدلي عنوفنه)ف) ))1 
حي كوزيلار عين فلسبع  2222) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
عنوفنه)ف)  بزفط   فلسيد  حيى 
م و س ح   (1 رقم  ج  زنقة   (1 بلوك 
شارع موالي فسلاعيل  2222) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  بزفط   فلسيد  حيى 
م و س ح   (1 رقم  ج  زنقة   (1 بلوك 
شارع موالي فسلاعيل  2222) فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (2 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم )82915.
967I

ZERRAD CONSULTANTS

MARZO ALIMENTOS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

ZERRAD CONSULTANTS
12، زنقة وفشنطن فلطابق فلسفلي 

رقم ٤ ، 2262)، فلدفر فلبيضاء 

MAROC

MARZO ALIMENTOS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 12، زنقة 

وفشنطن فلطابق فلسفلي رقم ٤ - 

2262) فلدفر فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(9181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  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 

.MARZO ALIMENTOS

صناعة   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فملوف  فلغذفئية ، تسويق وتوزيع كافة 

فملنتجات بالجللة وفلتجزئة.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : 12، زنقة 

 -  ٤ رقم  فلسفلي  فلطابق  وفشنطن 

2262) فلدفر فلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد بوبكر بلحبيب :  52 حصة 

بقيلة 5.222  رهم للحصة .

52 حصة    : فلسيد سليب ورف�سي 

بقيلة 5.222  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  بلحبيب  بوبكر  فلسيد 

كازف كرين تاون ج57 فملد نة فلخضرفء 

فلبيضاء  فلدفر   (2222 بوسكور0 

فملغرب.

عنوفنه)ف)  ورف�سي  سليب  فلسيد 

رقم  فلرحلة  متنزه  حدفئق  فيالت 

فلنوفصر   بوعز0  )  فر  فلرحلة  ج)1 

2222) فلدفر فلبيضاء فملغرب.
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وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  بلحبيب  بوبكر  فلسيد 
كازف كرين تاون ج57 فملد نة فلخضرفء 
فلبيضاء  فلدفر   (2222 بوسكور0 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (2 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 829151.

968I

I.MAD IMMOBILIERSج

3I.MAD IMMOBILIERS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

I.MAD IMMOBILIERSج
حي فلقدس زنقة 6 فلرقم 05 سيدي 
فلربنو�سي ، 2622)، فلدفر فلبيضاء 

فملغرب
I.MAD IMMOBILIERSج شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلقدس 
زنقة 6 فلرقم 05 سيدي فلربنو�سي - 

2622) فلدفر فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5((685
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   1(
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

I.MAD IMMOBILIERSج.
فالنعاش   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلعقاري.
حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
سيدي   05 فلرقم   6 زنقة  فلقدس 
فلبيضاء  فلدفر   (2622  - فلربنو�سي 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : فملخربش  علا   فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : ملخربش  جلال  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فملخربش  علا   فلسيد 

فلرقم  6ج  زنقة  أ  بلوك   20 ملكانسة 

2072) فلدفر فلبيضاء  1 عين فلشق  

فملغرب.

عنوفنه)ف)  ملخربش  جلال  فلسيد 

 (2162 فلكرعاني   شويحات   وفر 

فسفي فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  فملخربش  علا   فلسيد 

فلرقم  6ج  زنقة  أ  بلوك   20 ملكانسة 

2072) فلدفر فلبيضاء  1 عين فلشق  

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

نونرب 1)2) تحت رقم 822926.

969I

ABA GESTION SARLAU

MABANI EL FATH
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 8ج

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

MABANI EL FATH شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 02ج 

بلوك ب ليساسفة ) فلدفرفلبيضاء - 

2222) فلدفرفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

171751

2ج  عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (227 غشت 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.MABANI EL FATH

جليع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فعلال فلبناء.

عنوفن فملقر فالجتلاعي : رقم 02ج 

 - فلدفرفلبيضاء   ( بلوك ب ليساسفة 

2222) فلدفرفلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد محلد أبو فلفتح 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد محلد أبو فلفتح عنوفنه)ف) 

 ( ليساسفة  ب  بلوك  02ج  رقم 

فلدفرفلبيضاء   (2222 فلدفرفلبيضاء 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محلد أبو فلفتح عنوفنه)ف) 

 ( ليساسفة  ب  بلوك  02ج  رقم 

فلدفرفلبيضاء   (2222 فلدفرفلبيضاء 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 12 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

أكتوبر 227) تحت رقم ج2168ج.

972I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

IMANE CAFTAN
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

IMANE CAFTAN شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فالنار0 
سيدي فملختار شيشاو0. - 01222 

شيشاو0 فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج21)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 ج1  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.IMANE CAFTAN
ع  غرض فلشركة بإ جاز : -1 ُمصِنّ

تطريز أو  فنتيل
لللالبس  بالتقسيط  -2تاجر 

فملصنعة
-3تاجر أو وسيط فستيبف  وتصد ر

-4مفاوض.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : حي فالنار0 
 01222  - شيشاو0.  فملختار  سيدي 

شيشاو0 فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
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 1.222   : لشقر  ف لان  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  لشقر  ف لان  فلسيد0 

حي فلتقدم سيدي فملخطار شيشاو0 

01222  شيشاو0 فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  لشقر  ف لان  فلسيد0 

حي فلتقدم سيدي فملخطار شيشاو0 

01222  شيشاو0 فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بامنتانوت  بتاريخ 12  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/8.

971I

ABA GESTION SARLAU

MABANI EL FATH
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة 

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 8ج

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

MABANI EL FATH شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فالجتلاعي رقم 02ج 

بلوك ب ليساسفة ) فلدفرفلبيضاء - 

2222) فلدفرفلبيضاء فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.171751

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت   (215 أبريل   10 في  فملؤرخ 

نشاط  إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي :

فلتبويج فلعقاري.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

 19 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

ماي 215) تحت رقم 575656.

97(I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ات برين تريست
إعالن متعد  فلقرفرفت

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
فت برين تريست «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: )1 زنقة 
تونس فقامة فلفاسية فلطابق 1 
فملكتب ج فملد نة فلجد د0 فاس - 

2222ج فاس فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.588(1

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 26  نا ر ))2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 
فملزوزي  ملليلي  علي  فلسيد  تفويت 
حصة للسيد0 مليكة   52 فلناظوري 
محلد  فلسيد   .تفويت  لخليفي 
مليكة  للسيد0   حصة   52 مسكيني 

لخليفي
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
:من  تحويل فلشكل فلقنوني للشركة 
فلى  محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 ذفت 

شريك وحيد 
قرفر رقم ج: فلذي  نص على ما لي: 
قيلة  في  حد   فلشركة  مال  رفس 
 122 كالتالي  مقسم  12222  رهم 
حصة لفائد0   فلسيد مليكة لخليفي

قرفر رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 
علي ملليلي فملزوزي  فلسيد   فستقالة  
وتعيين فلسيد0 مليكة لخليفي مسيب0 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
على  فلذي  نص  6و7:  رقم  بند 
ما لي: رفس مال فلشركة حد  في قيلة 
 122 كالتالي  مقسم  12222  رهم 
حصة لفائد0   فلسيد مليكة لخليفي.

بند رقم ج1: فلذي  نص على ما لي: 
علي ملليلي فملزوزي  فلسيد   فستقالة  
وتعيين فلسيد0 مليكة لخليفي مسيب0 

للشركة
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 71).
Iج97

فئتلانية فلرفحة

كونسيبسيون باتيمو باص 
كونصوماسيون

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تعيين مسيب جد د للشركة

فئتلانية فلرفحة
08 شارع محلد فلخامس تجزئة 
فلصافي برشيد برشيد، 6122)، 

MAROC برشيد
كونسيبسيون باتيلو باص 

كونصوماسيون  شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 6 زنقة 
صنعاء فلطابق فالول حي تيسيب 
برشيد برشيد 6122) برشيد 

فملغرب.
تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.8919

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( 20  نا ر  فملؤرخ في 
فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

فلخضرفوي حنان  كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  بربشيد   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 55.
970I

فئتلانية فلرفحة

كونسيبسيون باتيمو باص 
كونصوماسيون

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

فئتلانية فلرفحة
08 شارع محلد فلخامس تجزئة 
فلصافي برشيد برشيد، 6122)، 

MAROC برشيد
كونسيبسيون باتيلو باص 
كونصوماسيون شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي طريق 

فلكار0 كلم ج جلاعة جاقلة  برشيد 
6122) برشيد فملغرب.

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.8919
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
فملؤرخ في 20  نا ر ))2) تم  تحويل  
من  للشركة  فلحالي  فالجتلاعي  فملقر 
جلاعة جاقلة   ج  «طريق فلكار0 كلم 
برشيد 6122) برشيد فملغرب» إلى «6 
فلطابق فالول حي تسيب   زنقة صنعاء 

برشيد 6122) برشيد  فملغرب».
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  بربشيد   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 55.
975I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

AUTO BATEAU SERVICE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

CABINET FINANCE ET CONSEIL
1)  فقامة ريني شارع فبن مرحل 

فلطابق ) رقم 5 طنجة ، 72221، 
طنجة فملغرب

AUTO BATEAU SERVICE شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1) فقامة 
غني شارع فبن مرحل فلطابق ) رقم 
25 طنجة  - 92222 طنجة  فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.67625
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  1ج  جنرب  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
مبلغ    AUTO BATEAU SERVICE
وعنوفن  12.222  رهم  رأسلالها 
مقرها فإلجتلاعي 1) فقامة غني شارع 
طنجة    25 رقم   ( فبن مرحل فلطابق 
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 : فملغرب نتيجة ل  طنجة    92222  -

أعد تقرير فإل فر0 عن نشاط فلشركة 

وفلتي  فملذكور0  فملالية  فلسنة  جالل 

تليزت بالتوقف فلتام عن فلنشاط.

جليع  عن  أ ًضا  توقفوف  لقد   

حلها  وبالتالي  قتبحون   ، فألنشطة 

فملبكر بشكل محض وبسيط..

و حد  مقر فلتصفية ب 1) فقامة 

رقم   ( غني شارع فبن مرحل فلطابق 

25 طنجة  - 92222 طنجة  فملغرب. 

و عين:

و  فلغاوي  عدالن    فلسيد)0) 

 17 رقم  فلبصر  شارع  عنوفنه)ف) 

 (0( تطوفن فملغرب كلصفي  222ج9 

للشركة.

وعند فإلقتضاء فلحدو  فملفروضة 

محل  لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و  فلعقو   تبليغ  محل  و  فملخابر0 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج6ج.

976I

NJ BUSINESS

STE AYNESSE
إعالن متعد  فلقرفرفت

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

STE AYNESSE «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: شقة 

بالطابق فالر�سي 75 زنقة روما 

شارع وهرفن زهور 1  - 2222ج فاس 

فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.68725

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
تم فتخاذ   (2(( 12  نا ر  فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 
قرفر رقم 1 : فلذي  نص على ما لي: 
طارق  فلسيد  من  فلحصص  تفويت 
فال ري�سي  سعيد  فلسيد  فلى  نويور0 

فلبوزيدي
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
فلسابق  فلشركة  مسيب  فستقالة 
طارق نويور0 و تعيين فلسيد سعيد 

فال ري�سي فلبوزيدي مسيب جد د
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 1: فلذي  نص على ما لي: 

تغييب فلنظام فألسا�سي للشركة
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 76).
977I

NJ BUSINESS

 STE JAWHARAT EL
GHERBAOUI

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

 STE JAWHARAT EL GHERBAOUI
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي محل  وفر 

وال  فلطيب سفلى وال  فلطيب - 
2222ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
5ج729

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.JAWHARAT EL GHERBAOUI
قاعة   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

شاي.
محل   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 وفر وال  فلطيب سفلى وال  فلطيب - 

2222ج فاس فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد فحلد فلغرباوي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد فحلد فلغرباوي عنوفنه)ف) 
فلفتح 0 مجلوعة 6ج علار0 67) رقم  
ج))7)  فوال  فحلد  فر بوعز0     10

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فحلد فلغرباوي عنوفنه)ف) 
فلفتح 0 مجلوعة 6ج علار0 67) رقم  
ج))7)  فوال  فحلد  فر بوعز0     10

فلدفر فلبيضاء فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 77).
978I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

ONE WORK
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
ONE WORK شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 1ج زنقة 

مارتيب عبد فلسالم بن محلد مكتب 

) فال فلوري فقامة رياض فلزيتون  - 

10222 فلقنيطر0  فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

861ج6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 ONE  : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

.WORK

بيع قطع   : غرض فلشركة بإ جاز 

فلسيارفت فملستعللة

بيع قطع فلسيارفت

أعلال فلبناء أعلال مختلفة 

.
زنقة  1ج   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 

مارتيب عبد فلسالم بن محلد مكتب 

) فال فلوري فقامة رياض فلزيتون  - 

10222 فلقنيطر0  فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد مهدي شبهي :  1.222 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  شبهي  مهدي  فلسيد 

 10222 )ج  78 طارق فبن زيا  شقة 

فلقنيطر0  فملغرب .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  شبهي  مهدي  فلسيد 

 10222 )ج  78 طارق فبن زيا  شقة 

فلقنيطر0  فملغرب .
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطر0  بتاريخ 19  نا ر 

))2) تحت رقم 861ج6.

979I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

AUTO MIDO
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

AUTO MIDO شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلنهضة 
شيشاو0 - 01222 شيشاو0 فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
(217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 2)  جنرب 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 AUTO : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.MIDO
 : بإ جاز  فلشركة  غرض 

-1ميكانيكي إصالح
-2مفاوض.

حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
شيشاو0   01222  - فلنهضة شيشاو0 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فلسيد مهدي فلحروكي 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد مهدي فلحروكي عنوفنه)ف) 
حي فلنهضة شيشاو0 01222 شيشاو0 

فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد مهدي فلحروكي عنوفنه)ف) 
حي فلنهضة شيشاو0 01222 شيشاو0 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بامنتانوت  بتاريخ 17  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/ج1.
982I

STREET BUSINESS CENTER

 SIGNATURE
INVESTISSEMENT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
علار0 رقم 12، رقم 7، زنقة فلحرية، 
جليز، مرفكش ، 02222، مرفكش 

فملغرب
  SIGNATURE INVESTISSEMENT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شقة 12 
رقم 7 شارع فلحرية جليز  مرفكش 

02222 مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

1(1787
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 ج)  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
. SIGNATURE INVESTISSEMENT
فإل جار   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
لجليع  فملفروش  وغيب  فملفروش 

جليع  وفستغالل  وإ فر0  فلعقارفت 
أنوفع فلعقارفت.

 12 : شقة  عنوفن فملقر فالجتلاعي 
مرفكش  جليز   فلحرية  شارع   7 رقم 

02222 مرفكش فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 12.222 فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 HPMO Finance SAS فلشركة 
de droit français :  99 حصة بقيلة 

122  رهم للحصة .
  Pierre, Jean MODICA : فلسيد 

1 حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
 Pierre, Jean MODICA فلسيد 
 All Fontvielle 33510 ,(1 (عنوفنه)ف

Andernos-Les Bains  فرنسا.
 HPMO Finance SAS فلشركة 
 ((9 عنوفنه)ف)   de droit français
  Boulevard de la République
  33510 Andernos-Les Bains

فرنسا.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
 Pierre, Jean MODICA فلسيد 
 All Fontvielle 33510 ,(1 (عنوفنه)ف

Andernos-Les Bains  فرنسا
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  نا ر  بتاريخ  بلرفكش   فلتجارية 

))2) تحت رقم 5)17ج1.

981I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

TGB DISTRIBUTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

99ج فلطابق ) مكتب 5 تجزئة جنة 
فلزيتون 1 بنسو 0 فاس ، 2222ج، 

فاس فملغرب
 TGB DISTRIBUTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 99ج 

فلطابق ) فملكتب 5 تجزئة   جنة 

فلزيتون 1 بنسو 0 فاس - 2222ج 

فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

72925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 0)  جنرب 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 TGB  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.DISTRIBUTION

تاجر   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلعقاقيب بالتقسيط

فالستيبف  و فلتصد ر.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : رقم 99ج 

جنة  تجزئة     5 فملكتب   ( فلطابق 

2222ج   - فاس  بنسو 0   1 فلزيتون 

فاس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

0جج    : فلسيد محلد فلبوطاهري  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

  : توهامي  وزفني  ف ريس  فلسيد 

0جج حصة بقيلة 122  رهم للحصة 

.

)جج    : فلغلاري  جالد  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلبوطاهري   محلد  فلسيد 

عنوفنه)ف) فاس 2222ج فاس فملغرب.

توهامي  وزفني  ف ريس  فلسيد 

عنوفنه)ف) فاس 2222ج فاس فملغرب.

عنوفنه)ف)  فلغلاري  جالد  فلسيد 

فرنسا 75222 باريس فرنسا.
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وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلبوطاهري  محلد  فلسيد 
عنوفنه)ف) فاس 2222ج فاس فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 6ج).
98(I

goodstraw

GOODSTRAW SARLAU
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

goodstraw
 casablanca ، 200000،
CASABLANCA MAROC

GOODSTRAW SARLAU شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي إقامة 
شارع أحلد فملجاتي - فلطابق فألول 
- فلطابق فألول - 8 معاريف - فلدفر 

فلبيضاء 2222) فلدفر فلبيضاء 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
ج852)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 2)  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 

.GOODSTRAW SARLAU
شركة   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
رفئد0 في مجال فستيبف  وتصد ر فملوف  

فلحرفية
فلحرف  منتجات  وبيع  تصنيع   •

فليدوية فلتقليد ة  دوًيا
• شرفء جليع فملعدفت وفستيبف ها 
ومعالجتها  وتصنيعها  وتصد رها 
بالتجزئة  وتوزيعها  وبيعها وتسويقها 
أو بالجللة. أ وفت فلتنجيد. فملنتجات 
فلجاري  فلعلل  أو  فملا  ة  فلنهائية 

نيابة  فإلنتاج  علليات  جليع  تنفيذ 

عن فلشركة أو نيابة عن أطرفف ثالثة 

وطنية أو أجنبية.

إقامة   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلطابق فألول   - شارع أحلد فملجاتي 

فلدفر   - معاريف   8  - فلطابق فألول   -

فلبيضاء  فلدفر   (2222 فلبيضاء 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  بطيوي  هند  فلسيد0 

ج8) فمرشيش  تجزئة فملرسطان رقم 

02222 مرفكش فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  بطيوي  هند  فلسيد0 

ج8) فمرشيش  تجزئة فملرسطان رقم 

02222 مرفكش فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 27 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم -.

Iج98

FADIBAL

FADIBAL
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FADIBAL

 AIN SEBAA HAY MOHAMMADI

 ، 20570، CASABLANCA

MAROC

FADIBAL شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 77 
زنقة محلد سليحة فلطابق 8 

فلدفرفلبيضاء - 0222) فلدفرفلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(8775

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( )1  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.FADIBAL

فستيبف    : بإ جاز  فلشركة  غرض 

وتصد ر فملنتجات وفألصناف بجليع 

أنوفعها ومن جليع فملصا ر

وفلتجار0  وفلتصد ر  فالستيبف  

وفملعدفت  فملوف   أشكالها من  بجليع 

جليع  ومن  أنوفعها  فجتالف  على 

فملصا ر

أي  وتشغيل  وفستئجار  فقتناء 

فستخدفمه  مبنى  لكن  أو  شهر0 

لغرض  مباشر  غيب  أو  مباشر  بشكل 

فلشركة

أعلال بناء متنوعة.

 77  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 8 فلطابق  سليحة  محلد  زنقة 

0222) فلدفرفلبيضاء  فلدفرفلبيضاء - 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلرحالي  فملنعم  محلد  فلسيد 

122  رهم  بقيلة  حصة   1.222   :

للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلرحالي  فملنعم  محلد  فلسيد 
نورماندي  زنقة   (6 عنوفنه)ف) 

فلطابق 0 فلشقة 0 فملعاريف 2572) 

CASABLANCA فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلرحالي  فملنعم  محلد  فلسيد 
نورماندي  زنقة   (6 عنوفنه)ف) 
فلطابق 0 فلشقة 0 فملعاريف 2572) 

CASABLANCA فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم -.

980I

FHF

MC CONSULTING
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

MC CONSULTING شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : زفوية فان 
زالند و شارع عبد فملومن فلطابق 7 - . 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.167529

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر   (2(1 8)  جنرب  في  فملؤرخ 
شركة   MC CONSULTING حل 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد مبلغ رأسلالها 12.222  رهم 
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زفوية فان 
 - 7 زالند و شارع عبد فملومن فلطابق 
فملغرب نتيجة لعدم  فلدفر فلبيضاء   .

مزفولتها في نشاط .
و عين:

فلسيد)0)   امنتين ماريا    زوس 
زنقة طه حسين بالل   8 و عنوفنه)ف) 
ملر حي كوتيي . فلدفر فلبيضاء فملغرب 

كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
بتاريخ 8)  جنرب 1)2) وفي زفوية فان 
زالند و شارع عبد فملومن فلطابق 7 - . 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (2 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 71)829.

985I

FHF

ADMILOG
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

FHF

 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca

MAROC

ADMILOG شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : )2) 

شارع عبد فملومن رقم 5 فلطابق 

فالر�سي  - . فلدفر فلبيضاء فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.095791

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

1)2) تقرر حل  7)  جنرب  فملؤرخ في 

مسؤلية  ذفت  شركة   ADMILOG

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 

عبد  شارع   (2( فإلجتلاعي  مقرها 

فملومن رقم 5 فلطابق فالر�سي  - . فلدفر 

فلبيضاء فملغرب نتيجة لعدم مزفولتها 

في نشاط.

و عين:

و  فلفقيب  محلد   فلسيد)0) 

عنوفنه)ف) فملكانسة ج بلوك ف زنقة رقم 

فملغرب  فلبيضاء  فلدفر   . بوسكور0   1

كلصفي )0) للشركة.

و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 

 (2( وفي   (2(1 7)  جنرب  بتاريخ 

فلطابق   5 رقم  فملومن  عبد  شارع 

فالر�سي  - . فلدفر فلبيضاء فملغرب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم ))8291.

986I

STAPORT

STAPORT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

STAPORT
فقامة فلبدر فلباب رقم )2 فلطابق 
فالول  رقم 20 عين فلسبع فلدفر 

فلبيضاء ، 2592)، فلدفر فلبيضاء 
فملغرب

STAPORT شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فقامة 
فلبدر فلباب رقم ) فلطابق فالول 

فلرقم 20 عين فلسبع فلدفر فلبيضاء - 
2592)  فلدفر فلبيضاء فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

7ج965.
فلعام  فلجلع  بلقت�سى 
26  جنرب  في  فملؤرخ  فإلستثنائي 
فلشركة  رأسلال  رفع  تم   (2(1
«5.222.222  رهم»  قدره  بلبلغ 
إلى  «05.222.222  رهم»  من  أي 
طريق  عن  «52.222.222  رهم» 
فلشركة  مع   ون  مقاصة  إجرفء    :

فملحد 0 فملقدفر و فملستحقة.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 828980.

987I

karama conseil

STE SGM NEGOCE SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم جج فلشقة رقم 1 زنقة فسامة 
فبن زيد شارع فلجيش فمللكي فاس 
رقم جج فلشقة رقم 1 زنقة فسامة 
فبن زيد شارع فلجيش فمللكي فاس، 

2222ج، فاس فملغرب
 STE SGM NEGOCE SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 
ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم ج11 
فلرزفنا فوال  فمحلد سجع فاس - 

2222ج فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

729(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 12  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.SGM NEGOCE SARL AU
فالشغال   : غرض فلشركة بإ جاز 
في  وفلبناء/فلتجار0  فملختلفة 
/ بالجللة  فلبناء   مستلزمات وموف   

فملتاجر0.
عنوفن فملقر فالجتلاعي : رقم ج11 
 - فاس  سجع  فمحلد  فوال   فلرزفنا 

2222ج فاس فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : مشكور  هند  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عنوفنه)ف)  مشكور  هند  فلسيد0 
هللا  عبد  بن  ضيعة  حكيلة  تجزئة 
فاس  فلنبجس   (( شقة   7 علار0 

2222ج فاس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  مشكور  هند  فلسيد0 
هللا  عبد  بن  ضيعة  حكيلة  تجزئة 
فاس  فلنبجس   (( شقة   7 علار0 

2222ج فاس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم ))2)/60).
988I

SAVOIR EXPERT

 TIEBA DE CONSTRUCTION

ET DE MENUISERIE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

 TIEBA DE CONSTRUCTION

ET DE MENUISERIE شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي علار0 9 

فلطابق فالول زنقة محلدفلرب هي حي 

طارق 1 فاس - 2222ج فاس فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

0985ج.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تقرر   (2(1 ماي   (5 في  فملؤرخ 

محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة  حل 

 TIEBA فلوحيد  فلشريك  ذفت 

 DE CONSTRUCTION ET DE

رأسلالها  مبلغ    MENUISERIE

مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
فالول  فلطابق   9 علار0  فإلجتلاعي 
1 فاس  زنقة محلدفلرب هي حي طارق 

- 2222ج فاس فملغرب نتيجة ل : حل 

مسبق.

 9 و حد  مقر فلتصفية ب علار0 

فلطابق فالول زنقة محلدفلرب هي حي 

طارق 1 فاس - 2222ج فاس فملغرب. 

و عين:

و  فلطويل  فسلاء   فلسيد)0) 
زنقة محلد فلرب هي   9 رقم  عنوفنه)ف) 

2222ج  فلدكارفت فاس   1 حي طارق 

فاس فملغرب كلصفي )0) للشركة.

فلحدو   فإلقتضاء  وعند   

فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 

فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية : 
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باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
2)  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج8).
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L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

SPEED BURN
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
SPEED BURN شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ج) شارع 
فلجوالن فلليدو متجر رقم 0 فاس - 

2222ج فاس فملللكة فملغربية.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
967ج5.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (2(( ج2  نا ر  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
لغريبي  محلد   (0( فلسيد  تفويت 
أصل  من  فجتلاعية  حصة   1.222
 (0( فلسيد  لفائد0   حصة   1.222
ج2  نا ر  بتاريخ  لغريبي  منصف 

.(2((
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
2)  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم ))/)2ج.
992I

GATT FIDUCIAIRE

شركة خليد الييونس لالشغال
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

GATT FIDUCIAIRE
 AV IBN KHALDOUNE APPT 86
N°1 ، 50000، MEKNES MAROC

شركة جليد فلييونس لالشغال  
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فملقر 

فالجتلاعي  رب  ف ت  عبد  فلسالم  

ف ت  يعزم   فكورفي  فلحاجب  - 

52222 فلحاجب  فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج0052

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (218 18  نا ر 

فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

شركة   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

جليد فلييونس لالشغال .

-فعلال   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

مختلفة 

-فلتصد ر وفالستيبف  

-فلتفاوض .

فملقر   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فلسالم   عبد   ف ت   فالجتلاعي  رب  

 - فلحاجب   فكورفي   يعزم    ف ت  

52222 فلحاجب  فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

12.222.222  رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد سعيد جالد  :  22) حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

 (22   : عبد هللا   فلسيد سعيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 152   : عثلان   سعيد  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

152 حصة    : فلسيد علر سعيد  

بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد0 سعيد فسية  :  152 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد حلز0 سعيد  :  152 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  سعيد   جالد  فلسيد 
ف ت  جلاعة  فلسالم  عبد  ف ت   وفر 
فلحاجب   فكورفي علالة  يعزم  فئر0 

52222 فلحاجب  فملغرب .
عنوفنه)ف)  سعيد   فسية  فلسيد0 
ف ت  جلاعة  فلسالم  عبد  ف ت   وفر 
فلحاجب   فكورفي علالة  يعزم  فئر0 

52222 فلحاجب  فملغرب .
فلسيد عبد هللا سعيد  عنوفنه)ف) 
ف ت  جلاعة  فلسالم  عبد  ف ت   وفر 
فلحاجب   فكورفي علالة  يعزم  فئر0 

52222ف فلحاجب  فملغرب .
عنوفنه)ف)  عثلان سعيد   فلسيد 
ف ت  جلاعة  فلسالم  عبد  ف ت   وفر 
فلحاجب   فكورفي علالة  يعزم  فئر0 

52222 فلحاجب  فملغرب .
عنوفنه)ف)  سعيد   حلز0  فلسيد 
ف ت  جلاعة  فلسالم  عبد  ف ت   وفر 
فلحاجب   فكورفي علالة  يعزم  فئر0 

52222 فلحاجب  فملغرب .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  عثلان سعيد   فلسيد 
ف ت  جلاعة  فلسالم  عبد  ف ت   وفر 
فلحاجب   فكورفي علالة  يعزم  فئر0 

52222 فلحاجب  فملغرب 
عنوفنه)ف)  سعيد   حلز0  فلسيد 
ف ت  جلاعة  فلسالم  عبد  ف ت   وفر 
فلحاجب   فكورفي علالة  يعزم  فئر0 

52222 فلحاجب  فملغرب 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فربف ر   28 بتاريخ  فلتجارية بلكناس  

218) تحت رقم -.
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L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

SPEED BURN
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب جد د 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

SPEED BURN  شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم ج) 
شارع فلجوالن فلليدو متجر رقم 
0 فاس - 2222ج فاس فملللكة 

فملغربية.
تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
967ج5.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( ج2  نا ر  فملؤرخ في 
مسيب جد د للشركة فلسيد)0) لغريبي 

منصف كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
2)  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم ))/)2ج.

99(I

karama conseil

STE ALAE BRIQ SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم جج فلشقة رقم 1 زنقة فسامة 
فبن زيد شارع فلجيش فمللكي فاس 
رقم جج فلشقة رقم 1 زنقة فسامة 
فبن زيد شارع فلجيش فمللكي فاس، 

2222ج، فاس فملغرب
STE ALAE BRIQ SARL AU شركة 
ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر 

فلكعد0 جلاعة عين فلبيضة طريق 
صفرو فاس - 2222ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
72895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( ج2  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
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ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.ALAE BRIQ SARL AU

نقل   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلبضائع لحساب فلغيب.

:  وفر  فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

فلبيضة طريق  عين  فلكعد0 جلاعة 

صفرو فاس - 2222ج فاس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد فتبيب محلد  :  1.222 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد فتبيب محلد  عنوفنه)ف) 22) 

تجزئة فلهوفء فلجليل فلطابق 1 طريق 

صفرو فاس 2222ج فاس فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فتبيب محلد  عنوفنه)ف) 22) 

تجزئة فلهوفء فلجليل فلطابق 1 طريق 

صفرو فاس 2222ج فاس  فملغرب 

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج2  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم ))2)/1ج).

Iج99

مكتب بازوك لللحاسبة

Sté STAMED NEGOCE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكتب بازوك لللحاسبة
زنقة فمالل رقم150 سيدي بوملان 

كر ميت تنجدف  فلرشيد ة ، 

622)5، تنجدف  فملغرب

 Sté STAMED NEGOCE

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلوفاء 
زنقة 21 رقم 5) فلطا ق فالول 
 (2(02 فلدفرفلبيضاء -  

فلدفرفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

5(5191
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   ((
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 Sté  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.STAMED NEGOCE
فالشغال   : غرض فلشركة بإ جاز 

فملختلفة لليناء.
حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
فلطا ق   (5 رقم   21 زنقة  فلوفاء 

فالول فلدفرفلبيضاء -  
02)2) فلدفرفلبيضاء فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 
فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : ففوناس محلد  فلسيد 
حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -
وصفات وموفطن فلشركاء :

ففوناس محلد عنوفنه)ف)  فلسيد 
  5(05( قصر ف ت  حي فلنيف تنغيب 

تنغيب فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
ففوناس محلد عنوفنه)ف)  فلسيد 
  5(05( قصر ف ت  حي فلنيف تنغيب 

تنغيب فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاريخ  فلبيضاء   بالدفر  فلتجارية 
رقم  تحت   (2(1 29  جنرب 

.(2(1/0(67(
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 STE UNIVERSEL CHAUX
DOL

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 STE UNIVERSEL CHAUX DOL
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : رقم 

15  وفر أوال  فلطيب فلسفلى أوال  
فلطيب  - ج)22ج فاس فملغرب.

قفل فلتصفية
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

.67057
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر   (2(1 2ج  جنرب  في  فملؤرخ 
 STE UNIVERSEL CHAUX حل 
شركة ذفت مسؤلية محدو 0   DOL
ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعنوفن  122.222  رهم 
15  وفر أوال  فلطيب  فإلجتلاعي رقم 
فلسفلى أوال  فلطيب  - ج)22ج فاس 
غا ة  تحقيق  للعدم  نتيجة  فملغرب 

فلشركة.
و عين:

فلسيد)0) عبد فلعالي  فلجلفوني و 
عنوفنه)ف) رقم 52 علار0 1 حي فلفرح 
فملغرب  فلجلفوني  2222ج  فملسيب0 

كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
رقم  وفي   (2(1 2ج  جنرب  بتاريخ 
أوال   فلسفلى  فلطيب  أوال   15  وفر 

فلطيب  - ج)22ج فاس فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم ))50/2).
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  وفن فالستا  عا ل فلبيطار

رودانا س.ف.س
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

  وفن فالستا  عا ل فلبيطار
زفوية زنقة علي عبد فلرزفق و زنقة 
أحلد فلشر�سي إقامة شان أنفا 

علار0   فلطابق فلثالث مكتب رقم 
5 مقاطعة أنفا، 2622)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب
رو فنا س.ف.س شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زفوية زنقة 
فألميب موالي عبد هللا و زنقة فلنخلة 

علار0 1 فلطابق 0 شقة رقم 7  فلدفر 
فلبيضـــــــــــــــاء 11222 فلدفر فلبيضـــــــــــــــاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج917)5
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
رو فنا   : بلختصر تسليتها  فإلقتضاء 

س.ف.س.
ء  كرف غرض فلشركة بإ جاز :  

فلعقارفت فملفروشة،
أو  فملنقوالت  و كرفء  شرفء   

فلعقارفت،
فملشور0  فملساعد0،   
متعاقد  بلساعد0  أو  مباشر  بشكل 
من أجل   ، من فلباطن وفحد أو أكثب 
فلتنظيم وفإل فر0 ، سوفء فلنشيطة أو 
فلسلبية ، للللتلكات فملنقولة أو غيب 

فملنقولة  ؛
فملساعد0  فألنشطة  جليع 
وفلتكليلية لألنشطة فملذكور0 أعاله ؛
فالهتلام بأي شكل كان في جليع 
فلشركات أو فملجلوعات أو فلجلعيات 
أو غيبها فيلا  تعلق بنشاط فلشركة ؛
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أو  موجو 0  شركات  في  فملشاركة 

فالستشار0،  فلتسييب،  جلقها،  سيتم 

فلربط في عالقات فألعلال، فلتوفصل، 

تنلية وإنعاش فلشركات؛

عنوفن فملقر فالجتلاعي : زفوية زنقة 

فألميب موالي عبد هللا و زنقة فلنخلة 

علار0 1 فلطابق 0 شقة رقم 7  فلدفر 

فلبيضـــــــــــــــاء  فلدفر   11222 فلبيضـــــــــــــــاء 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

صالح  فلسيد  فلسيد • 

فلد ن فلشنقيطي :  922 حصة بقيلة 

122  رهم للحصة .

أمال  فلسيد0  فلسيد0 • 

بن حلو بريسيو :  122 حصة بقيلة 

122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلد ن  صالح  فلسيد  فلسيد 

شارع   07 عنوفنه)ف)  فلشنقيطي 

فلدفر   11112 فلثاني   فلحسن 

فلبيضـــــــــــــــاء فملغرب.

حلو  بن  أمال  فلسيد0  فلسيد0 

شارع فلحسن   07 بريسيو عنوفنه)ف) 

فلبيضـــــــــــــــاء  فلدفر   11112 فلثاني 

فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

حلو  بن  أمال  فلسيد0  فلسيد0 

شارع فلحسن   07 بريسيو عنوفنه)ف) 

فلبيضـــــــــــــــاء  فلدفر   11112 فلثاني 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (2 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 829107.

996I

FIDUCIAIRE OTHMANE

ILYJOU TRANS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
ILYJOU TRANS شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 
فلوحيد)في طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي قطاع 
1975 فقامة 11 تجزئة فلحدف 0 
فلقنيطر0 - 10222 فلقنيطر0 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.6(011

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
1)2) تقرر حل  26  جنرب  فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
  ILYJOU TRANS فلوحيد  فلشريك 
122.222  رهم  رأسلالها  مبلغ 
قطاع  فإلجتلاعي  مقرها  وعنوفن 
فلحدف 0  تجزئة   11 فقامة   1975
10222 فلقنيطر0 فملغرب   - فلقنيطر0 
نتيجة ل : قرفر فلشريك فلوحيد و عجز 

فلشركة عن فالستلرفر.
قطاع  ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
فلحدف 0  تجزئة   11 فقامة   1975
فلقنيطر0   10222 فملغرب  فلقنيطر0 

فملغرب. 
و عين:

و  بيوض  نسرين   فلسيد)0) 
حي فملنزه بلوك  فل فلرقم  عنوفنه)ف) 
فلقنيطر0   10222 فلقنيطر0   ج10 

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 
 10 بتاريخ  بالقنيطر0   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 5970.

997I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

NOVAGORA
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000

فاس فملغرب

NOVAGORA شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم )1) 

شارع رباط حي فلفضيلة طريق عين 

فلشقف فاس - 2222ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

72897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.NOVAGORA

غرض فلشركة بإ جاز : - مقهى 

- مطعم.

عنوفن فملقر فالجتلاعي : رقم )1) 

شارع رباط حي فلفضيلة طريق عين 

فلشقف فاس - 2222ج فاس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد بلعتيق علي :  1.222 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  علي  بلعتيق  فلسيد 

1 علار0 فاء1 باء شقة  تجزئة فلنجد 

6 فلجد د0 0222) فلجد د0 فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  علي  بلعتيق  فلسيد 

1 علار0 فاء1 باء شقة  تجزئة فلنجد 

6 فلجد د0 0222) فلجد د0 فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

18  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم )ج).

998I

GLOFID

CAPRAM

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

GLOFID

196 شارع فلسفيب بن عائشة فلطابق 

فلثاني فلرقم 0 ، 22ج2)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

CAPRAM شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 

9) شارع جريبكة  - 2222)  

فلدفرفلبيضاء  فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.599(1

فلعام  فلجلع  بلقت�سى 

0)  جنرب  في  فملؤرخ  فإلستثنائي 

فلشركة  رأسلال  رفع  تم   (2(1

«11.222.222  رهم»  قدره  بلبلغ 

إلى  «9.222.222  رهم»  من  أي 

  : طريق  عن  «2.222.222)  رهم» 

تقد م حصص نقد ة أو عينية.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم )1)828.

999I
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CAF MAROC

NATUREBIOFARM
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
NATUREBIOFARM شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي زنقة وف  
زيز فلرقم 2) فقامة كاسطيا فلطابق 

فلثاني رقم 12 - 92222 طنجة 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
***

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 ماي   (5
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.NATUREBIOFARM
زرفعة   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلطحالب.
زنقة وف    : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
فقامة كاسطيا فلطابق   (2 زيز فلرقم 
طنجة   92222  -  12 رقم  فلثاني 

فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد  ونس فلعزوزي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد  ونس فلعزوزي عنوفنه)ف) 

شارع فملصلى رقم 2) شقة 0  92222 

طنجة فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد  ونس فلعزوزي عنوفنه)ف) 

شارع فملصلى رقم 2) شقة 0  92222 

طنجة طنجة

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجارية بطنجة  بتاريخ - تحت رقم -.

1222I

GLOFID

UNI MAGRI

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

رفع رأسلال فلشركة

GLOFID

196 شارع فلسفيب بن عائشة فلطابق 

فلثاني فلرقم 0 ، 22ج2)، فلدفر 

فلبيضاء فملغرب

UNI MAGRI شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ر 

)8 زنقة محلد سالوي رف�سي 

 EX:SOISSONS ROCHES(

NOIRES(  -  20000  فلدفرفلبيضاء  

فملغرب.

رفع رأسلال فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج68)18.

فلعام  فلجلع  بلقت�سى 

0)  جنرب  في  فملؤرخ  فإلستثنائي 

فلشركة  رأسلال  رفع  تم   (2(1

«7.522.222  رهم»  قدره  بلبلغ 

إلى  «522.222.)1  رهم»  من  أي 

  : طريق  عن  «2.222.222)  رهم» 

تقد م حصص نقد ة أو عينية.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم )82801.

1221I

Cap Conseils

HEALTHWISE PHARMA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

حل شركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,ج2ج
20390، Casablanca Maroc

HEALTHWISE PHARMA شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0)في طور 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي موالي 
عبد هللا زنقة 95 رقم )1 علار0 ج 
عين فلشق  - 2072) فلدفر فلبيضاء 

فملغرب.
حل شركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.(222

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  15  جنرب  فملؤرخ في 
فملحدو 0  فملسؤولية  ذفت  شركة 
مبلغ    HEALTHWISE PHARMA
وعنوفن  12.222  رهم  رأسلالها 
مقرها فإلجتلاعي حي موالي عبد هللا 
زنقة 95 رقم )1 علار0 ج عين فلشق  
- 2072) فلدفر فلبيضاء فملغرب نتيجة 

ل : إفالس فلشركة.
و حد  مقر فلتصفية ب حي موالي 
ج  علار0   1( رقم   95 عبد هللا زنقة 
فلدفر فلبيضاء   (2072  - عين فلشق  

فملغرب. 
و عين:

فلسيد)0) فريد  شوقي و عنوفنه)ف) 
شقة   1( فقامة سان سكوبر علار0 
فلدفر فلبيضاء  ج))7)  25  فر بوعز0 

فملغرب كلصفي )0) للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 
: حي موالي عبد هللا زنقة 95 رقم )1 
فلبيضاء  فلدفر  فلشق  عين  ج  علار0 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 8ج8288.
122(I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

SOCIETE AHTIT BILAL
SARL AU 

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تعيين مسيب جد د للشركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

  SOCIETE AHTIT BILAL SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ساحة 

محلد فلخامس فزرو فملركز  - 222ج5 
أزرو  فملغرب.

تعيين مسيب جد د للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

205ج).
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
1)2) تم تعيين  2)  جنرب  فملؤرخ في 
فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

فحتيت مصطفى  كلسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 11).
Iج122

GLOFID

ETERNAL EVENTS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالجتلاعي للشركة

GLOFID
196 شارع فلسفيب بن عائشة فلطابق 

فلثاني فلرقم 0 ، 22ج2)، فلدفر 
فلبيضاء فملغرب

ETERNAL EVENTS شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلطابق 

تحت فألر�سي فملركز فلحضري 
ملنطقة فلنوفصر فالقتصا  ة 
رEA72°فلنوفصر - 2222) 

الدفر فلبيضاء  فملغرب.



2057 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

تحويل  فملقر فالجتلاعي للشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

6801)ج.

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم    (2(1 2ج  ونيو  في  فملؤرخ 

فلحالي  فالجتلاعي  فملقر  تحويل  

فألر�سي  تحت  «فلطابق  من  للشركة 

فلنوفصر  ملنطقة  فلحضري  فملركز 

 - رEA72°فلنوفصر  فالقتصا  ة 

إلى  فملغرب»  فلبيضاء   الدفر   (2222

 7 فلطابق  فلزرقطوني  «01شارع 

فلبيضاء    الدفر   (2222  - 7ج  فلشقة 

فملغرب».

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 25 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 29ج827.

1220I

سنتب  ففيب ف  وميسيلياسيون بلفور

 SOCIETE AHLAIMMO

SARL.AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AHLAIMMO

SARL.AU

إعالن عن إنشاء شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم تأسيس شركة  فاتح  نا ر))2)  

وحيد  بشريك  فملسؤولية  محدو 0 

ذفت فملليزفت فلتالية :

AHLAIMMO SARL.: فلتسلية 

 AU
عزيز  زنقة   67  : فالجتلاعي  فملقر 

معاريف  ج  رقم  فلثاني  فلطابق  بالل 

فلدفر فلبيضاء

100,000  رهم   : فلرأسلال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسلة 

122  رهم

فلهدف: فلبناء و فلبيع

فلحشا ي،  مبارك  فلشركاء: 

مغربي، مز ف  بتاريخج21/21/195 ، 

. A(8278ب تج

فاتح  من  تبتدئ   : فملالية  فلسنة 

كل  من  1ج  يسلرب  في  وتنتهي   نا ر 

سنة

تسيب فلشركة حاليا من  فلتسييب: 

ملد0  فلحشا ي  مبارك  فلسيد  طرف 

غيب محد 0

فإل دفع  تم  فلتجاري:  فلسجل 

بالدفر  فلتجارية  باملحكلة  فلقانوني 

 (2(( بتاريخج1  نا ر  فلبيضاء 

،رقم فلتقييد في   828162 تحت رقم 

فلسجل فلتجاري .69ج8)5 

1225I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

 SOCIETE AHTIT BILAL

SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

توسيع نشاط فلشركة 

 bouaidoun hassan Fiduciaire

comptable

 I place hassan II AZROU ،

53100، AZROU MAROC

 SOCIETE AHTIT BILAL SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالجتلاعي ساحة 

محلد فلخامس فزرو فملركز  - 222ج5  

أزرو  فملغرب .

توسيع نشاط فلشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

205ج).

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت   (2(1 2)  جنرب  في  فملؤرخ 

نشاط  إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي :

مطعم.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

18  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 11).

1226I

فالستشارفت وفلخدمات فلذهبية

STE  ALUBASS
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فالستشارفت وفلخدمات فلذهبية
علار0 فج رقم 1 مكرر بستان )  

ويسالن مكناس ، 52222، مكناس 
فملغرب

STE  alubass شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي ب 

81) فلطابق فالر�سي تجزئة رياض 
فلعلرفن فلجزءج  52205 مكناس - 

52205 مكناس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج5518
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  نا ر 
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
  STE  : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.alubass
بيع موف    : غرض فلشركة بإ جاز 

نجار0 فاللومنيوم
فملفاوضات

فشغال مختلفة.
 (81 ب   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
فلطابق فالر�سي تجزئة رياض فلعلرفن 
 52205  - مكناس   52205 فلجزءج  

مكناس فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد بسباس محلد   

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد بسباس محلد   عنوفنه)ف)  

رقم  زنقة طنجة  رب1  فلقدس  حي 

7ج وسالن 52205 مكناس فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد بسباس محلد   عنوفنه)ف)  

رقم  زنقة طنجة  رب1  فلقدس  حي 

7ج وسالن 52205 مكناس مكناس

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

2)  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 06).

1227I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

CONSTRICTRAV

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

تعيين مسيب جد د للشركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،

OUED ZEM MAROC

CONSTRICTRAV  شركة ذفت 

مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي )12 

fiduciaire. - تجزئة سويقة

ouardigha@gmail.com وف ي زم 

وف ي زم.

تعيين مسيب جد د للشركة

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.1167

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تم تعيين   (2(( 25  نا ر  فملؤرخ في 

فلسيد)0)  للشركة  جد د  مسيب 

فلصالحي جوف  كلسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بوف ي زم  بتاريخ 18  نا ر 

))2) تحت رقم ))2)/20.

1228I
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THE OFFICE

SUPELEC
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

THE OFFICE
 bd abdelmoumen 119 119
 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC
SUPELEC شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 
طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 119 شارع 
عبد فملومن فلطابق )2 رقم 18 فلدفر 

فلبيضاء 22222) فلدفر فلبيضاء 
فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج079)0.
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
تقرر حل   (2(( ج1  نا ر  فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
مبلغ    SUPELEC فلوحيد  فلشريك 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
عبد  شارع   119 فإلجتلاعي  مقرها 
فلدفر   18 رقم   2( فلطابق  فملومن 
فلبيضاء  فلدفر   (22222 فلبيضاء 
فلنشاط  توقف   : ل  نتيجة  فملغرب 

فلتجاري.
 119 ب  فلتصفية  مقر  حد   و 
شارع عبد فملومن فلطابق )2 رقم 18 
2222) فلدفر فلبيضاء  فلدفر فلبيضاء 

فملغرب. 
و عين:

فلسيد)0) أحلد  ناجم و عنوفنه)ف) 
مجاهد  ملر   1 فلخيب  مفتاح  إقامة 
فلدفر   (22222  1( شقة  شنكيط 
فلبيضاء 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 
 18 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم ج82886.
1229I

 SOCIETE IMMOBILIERE
DANTE

إعالن متعد  فلقرفرفت

   SOCIETE IMMOBILIERE DANTE
«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: فلدفر 
فلبيضاء، 1، زنقة موالي محلد 

فلبعلرفني - 2222) فلدفر فلبيضاء 
فملغرب.

«إعالن متعد  فلقرفرفت»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.112007
بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 

فملؤرخ في 2) شتنرب 222)
تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 

على  فلذي  نص   :1 رقم  قرفر 
فالجتلاعي  فملقر  تحويل  ما لي:  
 SOCIETE IMMOBILIERE» لشركة 
فملسؤولية  ذفت  شركة    «DANTE
1، زنقة  فملحدو 0، من «طنجة، رقم 
 ،1 فلدفر فلبيضاء،   » إلى  فلفينيقيين» 

زنقة موالي محلد فلبعلرفني».
على  فلذي  نص   :( رقم  قرفر 
فألسا�سي  فلقانون  إعدف   ما لي: 
 SOCIETE IMMOBILIERE» لشركة 
فملسؤولية  ذفت  شركة    «DANTE
شكل   - فلتالية:  باملليزفت  فملحدو 0 
فملسؤولية  ذفت  شركة   : فلشركة 
تسلية فلشركة متبوعة   - فملحدو 0; 
تسليتها:  بلختصر  فإلقتضاء  عند 
 ;SOCIETE IMMOBILIERE DANTE
فالنعاش  بإ جاز:  فلشركة  -غرض 
 : فملقر فالجتلاعي  عنوفن   - فلعقاري; 
فلدفر فلبيضاء، 1، زنقة موالي محلد 
فملد0 فلتي تأسست من   - فلبعلرفني; 
مبلغ   - سنة;   99  : فلشركة  أجلها 
22.222ج  رهم،  فلشركة:  رأسلال 
فؤف   محلد  فلسيد  كالتالي:  مقسم 
 1.222 بقيلة  حصة   1(2 مومني: 
فلرفيع  عبد  فلسيد  للحصة،   رهم 
 1.222 بقيلة  حصة   172 مومني: 
مونية  فلسيد0  للحصة،   رهم 
 1.222 بقيلة  حصص   5 مومني: 
صوفية  فلسيد0  للحصة،   رهم 
 1.222 بقيلة  حصص   5 مومني: 
فلشخصية  -فألسلاء   رهم للحصة، 

وفلعائلية وصفات وموفطن فلشركاء: 
عنوفنه:  مومني  فؤف   محلد  فلسيد 
زنقة   1( و   12 فلبيضاء،  فلدفر 
فملهندس شروى حي فلوفزيس، فلسيد 
فلدفر  عنوفنه:  مومني  فلرفيع  عبد 
فلبيضاء، ج1 ملر فللوز فنفا، فلسيد0 
مونية مومني عنوفنها: فلدفر فلبيضاء، 
فلسيد0 صوفية  ملر فللوز فنفا،  ج1 
ج1  فلبيضاء،  فلدفر  عنوفنها:  مومني 
فلشخصية  - فألسلاء  ملر فللوز فنفا; 
فلشركة:  مسيبي  وموفطن  وفلعائلية 
عنوفنه:  مومني  فؤف   محلد  فلسيد 
زنقة   1( و   12 فلبيضاء،  فلدفر 
فملهندس شروى حي فلوفزيس، فلسيد 
فلدفر  عنوفنه:  مومني  فلرفيع  عبد 
فلبيضاء، ج1 ملر فللوز فنفا، فلسيد0 
مونية مومني عنوفنها: فلدفر فلبيضاء، 
فلسيد0 صوفية  ملر فللوز فنفا،  ج1 
ج1  فلبيضاء،  فلدفر  عنوفنها:  مومني 

ملر فللوز فنفا.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم -: فلذي  نص على ما لي: -
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 2( بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 وليوز 221) تحت رقم 8ج1902.
1212I

FIDUCIA-MID

GLOBAL CVT  SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

FIDUCIA-MID
رقم 98 فلطابق فالول طريق مكناس 
ميلالل ميدلت ، 52ج50، ميدلت 

ميدلت
  GLOBAL CVT  SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : حي 
تلالحت زف د0 - 75ج50 ميدلت 

فملغرب.
تفويت حصص

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 
.1597

فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 

تلت   (2(1 ج)  جنرب  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :

تفويت فلسيد )0) موالي عبد هللا  

522 حصة فجتلاعية من  فلغازوفت 

أصل 1.222 حصة لفائد0  فلسيد )0) 

ج)  جنرب  فاري�سي بتاريخ  فملصطفى  

.(2(1

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   

27  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بليدلت  

))2) تحت رقم 27.

1211I

FICASUD

KASBAH DE TAGHZOUT
تعيين رئيس مجلس فإل فر0

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

KASBAH DE TAGHZOUT «شركة  

فملساهلة»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: جلاعة و 

 فئر0 ورزفزفت جلاعة سكور0 أهل 

فلوسط مزفرع أوال  بويحيى ورزفزفت 

- )0552 ورزفزفت فملغرب.

«تعيين رئيس مجلس فإل فر0»
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 

.01(7
فإل فري   فلعام  فلجلع  إطار  في   

فملؤرخ في )2  ونيو 1)2)

 HENROT فلسيد  تعيين  تقرر 

FRANCOIS HENRI
شركة  إ فر0  ملجلس  رئيسا 

KASBAH DE TAGHZOUT

بتاريخ: )2  ونيو 1)2)

له  فملخولة  فلصالحيات  وتتلثل 

فلتي  فلصالحيات  جليع  فيلا  لي: 

تخول للرئيس فملد ر فلعام للشركة

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بورزفزفت  بتاريخ 9)  وليوز 

1)2) تحت رقم 061.

121(I
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bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

 SOCIETE AHTIT BILAL
SARL  AU

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 
فلشريك فلوحيد

تقليص هدف فلشركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

 SOCIETE AHTIT BILAL SARL  AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فالجتلاعي ساحة 

محلد فلخامس فزرو فملركز  - 222ج5  
أزرو  فملغرب .

تقليص هدف فلشركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

205ج)
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
فملؤرخ في 2)  جنرب 1)2) تم حذف 
فألنشطة فلتالية من نشاط فلشركة 

فلحالي :
مخرز0 ، حلويات.

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
18  نا ر  بتاريخ  بلكناس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 11).

Iج121

STE FIDUCIAIRE FOUAD

 ROSTOM GROUPEMENT
SCOLAIRE 2 ECOLE PRIVE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE FOUAD
شارع فملسيب0 علار0 ماجد شقة رقم 
ج2 تيفلت ، 15022، تيفلت فملغرب

 ROSTOM GROUPEMENT
  SCOLAIRE 2 ECOLE PRIVE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فيال حي 
فالندلس رقم )6 تيفلت  - 15022 

تيفلت فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
7ج11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(1 1)  جنرب 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 
 ROSTOM GROUPEMENT

. SCOLAIRE 2 ECOLE PRIVE
فلتعليم   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
للفصول  فلخاص   وفلتدريس 

فالعدف  ة .
فيال حي   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
 15022  - تيفلت    6( فالندلس رقم 

تيفلت فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 922   : فلسيد0 عزيزي جد جة  

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 122   : فلعسيبي محلد   فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 922  : جد جة   عزيزي  فلسيد0 

بقيلة 122  رهم.
 122  : محلد   فلعسيبي  فلسيد 

بقيلة 122  رهم.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلسيد0 عزيزي جد جة  عنوفنه)ف) 
تيفلت  سينا  هرن  شارع  فلتقدم  حي 

15022 تيفلت فملغرب.
فلسيد فلعسيبي محلد  عنوفنه)ف) 
 15022   11022 تاسيكي  شارع   10

تيفلت فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلعسيبي محلد  عنوفنه)ف) 

تيفلت 15022 تيفلت فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
19  نا ر  بتاريخ  بتيفلت   فالبتدفئية 

))2) تحت رقم 11ج.
1210I

مكتب فملحاسبة

 ETABLISSEMENT
 RIAD ERRACHIDIA

D'ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

مكتب فملحاسبة
5 زنقة عبد فملومن بن علي ، 
222)5، فلرشيد ة فملغرب

 ETABLISSEMENT
 RIAD ERRACHIDIA

D›ENSEIGNEMENT PRIVE شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم 7) 
زنقة فلرب د فلطابق فالول فلرشيد ة - 

222)5 فلرشيد ة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

10187
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدف  فلقانون   (2(2 شتنرب   28
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
متبوعة  فلشركة  تسلية 
بلختصر  فإلقتضاء  عند 
 ETABLISSEMENT  : تسليتها 
 RIAD ERRACHIDIA

.D’ENSEIGNEMENT PRIVE
مدرسة   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

للتعليم فلخصو�سي.
 (7 رقم   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 
زنقة فلرب د فلطابق فالول فلرشيد ة - 

222)5 فلرشيد ة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
فلشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:
فلسيد بنلقيه موالي عبد فلعزيز :  
0جج حصة بقيلة 122  رهم للحصة 
فلحسن  موالي  بنلقيه  فلسيد 
122  رهم  بقيلة  حصة  ججج    :

للحصة.

فلسيد موالي فملصطفى بئلفقيه    
ججج حصة بقيلة 122  رهم للحصة.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
عبد  موالي  بنلقيه   فلسيد 
فالقليلية  فملرفقبة  عنوفنه)ف)  فلعزيز 
اللتزفمات بنفقات فلدولة حي فلنهضة 

1 فلرباط 12222 فلرباط فملغرب.
فلحسن  موالي  بنلقيه  فلسيد 
 10 رقم   16 فلزنقة  عنوفنه)ف) 
  5(222 فلرشيد ة  بوتالمين  ثالث 

فلرشيد ة فملغرب.
بئلفقيه  فملصطفى  فلسيد موالي 
تجزئة بوتالمين    669 رقم  عنوفنه)ف) 
فلرشيد ة 222)5  فلرشيد ة فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عبد  موالي  بنلقيه   فلسيد 
فالقليلية  فملرفقبة  عنوفنه)ف)  فلعزيز 
اللتزفمات بنفقات فلدولة حي فلنهضة 

1 فلرباط 12222 فلرباط فملغرب
فلحسن  موالي  بنلقيه  فلسيد 
 10 رقم   16 فلزنقة  عنوفنه)ف) 
  5(222 فلرشيد ة  بوتالمين  ثالث 

فلرشيد ة فملغرب
بئلفقيه  فملصطفى  فلسيد موالي 
تجزئة بوتالمين    669 رقم  عنوفنه)ف) 
فلرشيد ة 222)5  فلرشيد ة فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاريخ  بالرشيد ة   فالبتدفئية 

أكتوبر 2)2) تحت رقم 917.

1215I

sabahinfo

AZRAG FRERES
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

 AZRAG FRERES
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 

ذفت فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فملركب 

فالقتاصا ي وفالجتلاعي رقم 72  - 

222ج0 قلعة فلسرفغنة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

0991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 26  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.AZRAG FRERES

منعش   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

عقاري.

فملركب   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

 -   72 فالقتاصا ي وفالجتلاعي رقم 

222ج0 قلعة فلسرفغنة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : فملغرب سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فزرفك  ف ريس  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد ف ريس فزرفك عنوفنه)ف) حي 
1596 قلعة فلسرفغنة  1 رقم  فلنخلة 

222ج0 قلعة فلسرفغنة فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد ف ريس فزرفك عنوفنه)ف) حي 
1596 قلعة فلسرفغنة  1 رقم  فلنخلة 

222ج0 قلعة فلسرفغنة فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاريخ  فلسرفغنة   بقلعة  فالبتدفئية 

18  نا ر ))2) تحت رقم ))2)/0).

1216I

مونيتيد

CICOLISSE
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

مونيتيد
شارع فلجوالن حي فلفانوس رقم )1 
فلطابق فالر�سي مكتب رقم ) تطوفن 

، 222ج9، تطوفن فملغرب
CICOLISSE شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي  وفر فلبوير 

س ر فزال صندوق فلرب د 5705  - 
222ج9 تطوفن  فملغرب.

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

25ج)).
فلوحيد  فلشريك  قرفر  بلقت�سى 
1)2) تقرر حل  8)  جنرب  فملؤرخ في 
ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 
مبلغ    CICOLISSE فلوحيد  فلشريك 
وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 
ر  س  فلبوير  فإلجتلاعي  وفر  مقرها 
222ج9   -   5705 فزال صندوق فلرب د 
عدم   : ل  نتيجة  فملغرب  تطوفن  
وجو  فرص فلشغل بسبب فالوضاع 

فلوبائية.
ب  وفر  فلتصفية  مقر  حد   و 
فلبوير س ر فزال صندوق فلرب د 5705  

- 222ج9 تطوفن فملغرب. 
و عين:

و  فلصوففي  رضوفن   فلسيد)0) 
تطوفن  فزال  فلبوير  عنوفنه)ف)  وفر 
 (0( تطوفن فملغرب كلصفي  222ج9 

للشركة.
فلحدو   فإلقتضاء  وعند   
فملخولة  فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ  محل  و  فملخابر0  محل  لهم 
فلعقو  و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية 
:  وفر فلبوير س ر فزال صندوق فلرب د 

 5705
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
27  نا ر  بتاريخ  فالبتدفئية بتطوفن  

))2) تحت رقم 85.
1217I

CABINET NORD ASSISTANCE

SATECMA MAROC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

قفل فلتصفية

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV MOHAMED V, RÉSD. 02

 DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000 فملغرب

SATECMA MAROC شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي : 9) زنقة 
علر فبن فلعاص مكتب 6) - 92222 

طنجة فملغرب.
قفل فلتصفية

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
.89201

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  26  جنرب  فملؤرخ في 
ذفت  شركة   SATECMA MAROC
رأسلالها  مبلغ  فملحدو 0  فملسؤولية 
مقرها  وعنوفن  965.407,80  رهم 
زنقة علر فبن فلعاص   (9 فإلجتلاعي 
فملغرب  طنجة   92222  -  (6 مكتب 

نتيجة النتهاء نشاط فلشركة.
و عين:

  ANGEL LUIS فلسيد)0) 
عنوفنه)ف)  و   VAZQUEZ TORRES
 MADRID (8221 MADRID

ESPAGNE كلصفي )0) للشركة.
و قد تم فنعقا  فلجلعية فلختامية 
9) زنقة  1)2) وفي  2)  جنرب  بتاريخ 
علر فبن فلعاص مكتب 6) - 92222 

طنجة فملغرب.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 09918).
1218I

STE IMMOBILIERE HENRI 8

STE IMMOBILIERE HENRI 8
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تفويت حصص

STE IMMOBILIERE HENRI 8
فلـلنطقة فلصناعية طريق تطوفن 

قطعة رقم ) طنجة بلكتب فملرفسلة 
«مغرب تنسيق» 1) شارع فلـلتنبـي 

طنجة، 2)922، طنجـة فلـلغرب
 STE IMMOBILIERE HENRI 8
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فلـلنطقة 
فلصناعية طريق تطوفن قطعة ) 
طنجـة - 92272 طنجـة فلـلغرب.

تفويت حصص
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

.9(09
بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 
تلت   (219 5)  نا ر  في  فملؤرخ 

فملصا قة على :
تفويت فلسيد )0) رسالن، غسان، 
فبن  وفرفس   ،حسام  حسن  بسام، 
حصة   1 نجيب  صا ق  أحـلد 
1 حصة لفائد0   فجتلاعية من أصل 
 AL MANAR شركة    (0( فلسيد 
 TRADING ESTABLISHEMENT

بتاريخ 8)  نا ر 219).
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
أكتوبر   (6 بتاريخ  فلتجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 5281ج).

1219I

EXACO

 ENTREPRISE MECANIQUE   
E. ET J. PIACENTINO

إعالن متعد  فلقرفرفت

EXACO
16، زنقة عائشة أم فملؤمنين شارع 

موالي فلحسن فالول، 2222)، فلدفر 
فلبيضاء فملغرب

 ENTREPRISE MECANIQUE E.   
ET J. PIACENTINO «شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 7ج، شارع 
بوريد، سابقا زفوية شارع رفسباي و 
زنقة ميشيل  و لوبيطال - 2222) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
ج2ج8.

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
1)2) تم فتخاذ  29  جنرب  فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 



2061 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

على  فلذي  نص   :1 رقم  قرفر 

جليع  تفويت  على  فملصا قة  ما لي: 

فلسيد  فلتي  لتلكها  فلحصص 

وفمللثل  فللطيف،  عبد  فمعضور 

مجلوعها في )02.996) حصة لفائد0 

وترجيصها  محسن،  زهري  فلسيد 

فلسيد  فستقالة  على  وفملصا قة 

مهامه  من  فللطيف  عبد  فمعضور 

كلسيب وحيد للشـركــة و تعيين فلسيد 

زهري محسن مسيبف وحيدف للشركة ؛ 

قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 

تعد ل فلبنو  6 7 و  10 من فلقانون 

على  فملصا قة  و  للشركة  فألسا�سي 

فلقانون فألسا�سي فلجد د للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

على  فلذي  نص   :6 رقم  بند 

ما لي:  تم  فع فملبالغ فلنقد ة فلتالية 

زهري  فلسيد  بوفسطة  للشركة: 

-بوفسطة  029962  رهم   : محسن 

 02   : ورثة فلسيد0 نصرهللا فاطلة 

 رهم  و فملجلوع 012.222  رهم

على  فلذي  نص   :7 رقم  بند 

بلبلغ  فملال  رأس  تحد د  تم  ما لي: 

إلى  مقسلة  وهي  )012.222)  رهم. 

)01222) حصة بقيلة فسلية قدرها 

مؤ فه بالكامل    )12)  رفهم للحصة، 

كالتالي:   لة وموزعة على فلشركاء 
َّ
ُمرق

 02996 محسن:  زهري  للسيد   -

لة من 1 إلى 02996.- ورثة 
َّ
حصة ُمرق

0 حصص  فلسيد0 نصر هللا فاطلة 

مرقلة من 02997 إلى 01222.  

بند رقم 10: فلذي  نص على ما لي: 

تم تعيين، فلسيد زهري محسن لتولي 

مهام مسيب وحيدف للشركة ويبقى باقي 

فلبند  ون تغييب.   

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 829119.

12(2I

FICASUD

KASBAH DE TAGHZOUT
إعالن متعد  فلقرفرفت

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
KASBAH DE TAGHZOUT «شركة  

فملساهلة»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: جلاعة و 
 فئر0 ورزفزفت جلاعة سكور0 أهل 
فلوسط مزفرع أوال  بويحيى ورزفزفت 

- )0552 ورزفزفت فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.01(7

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
تم فتخاذ   (2(1 )2  ونيو  فملؤرخ في 

فلقرفرفت فلتالية: 
على  فلذي  نص   :1 رقم  قرفر 
فلسيد محلد  قبول إستقالة  ما لي: 
منصبه  من  نزيه  عبدفلصلد 

كلتصرف مع إبرفء  مته
قرفر رقم ): فلذي  نص على ما لي: 
 FRANCOIS فلسيد  إستقالة  قبول 
منصبه  من   HENRI HENROT

كلد ر عام مع إبرفء  مته
على  فلذي  نص  ج:  رقم  قرفر 
فلسيد محلد  قبول إستقالة  ما لي: 
عبدفلصلد نزيه من منصبه كرئيس 

مد ر عام مع إبرفء  مته
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
على  فلذي  نص   :16 رقم  بند 
فلسيد   -  : هم  فملتصرفون  ما لي: 
 FRANCOIS HENRI HENROT
 - GERARD CORNE؛  فلسيد   - ؛ 
 VIOLAINE DE DALMAS فلسيد0 
؛   AGNES TOURAINE فلسيد0   - ؛ 

- فلسيد0 حورية طوبالي.
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بورزفزفت  بتاريخ 9)  وليوز 

1)2) تحت رقم 061.

12(1I

STE FIACCOF 

 STE DISTRIBUTION
BOISSON SERVICE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

 STE DISTRIBUTION BOISSON

SERVICE شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي رقم ج8 

تجزئة شلس فملرجة  وف  فاس  - 

2222ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

ج7295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 12  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 

 DISTRIBUTION BOISSON

.SERVICE

موزع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فملشروبات بالتقسيط   نقل فلبضائع.
ج8  رقم   : عنوفن فملقر فالجتلاعي 

 - فاس   وف   فملرجة   شلس  تجزئة 

2222ج فاس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 922   : فلسيد عبد فلقا ر فلسخي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد0 مريم فلسخي :  122 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسخي  فلقا ر  عبد  فلسيد 
شلس  تجزئة  ج8  رقم  عنوفنه)ف) 
فاس  2222ج  فاس   وف   فملرجة  

فملغرب.
عنوفنه)ف)  فلسخي  مريم  فلسيد0 
وف   فملرجة   شلس  تجزئة  ج8  رقم 

فاس  2222ج فاس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه)ف)  فلسخي  مريم  فلسيد0 
وف   فملرجة   شلس  تجزئة  ج8  رقم 

فاس  2222ج فاس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
1)  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 26ج.
12((I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

 EL MAGHRABI TRADING
EXP IMP

إعالن متعد  فلقرفرفت

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%
 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 EL MAGHRABI TRADING

EXP IMP «شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0»

وعنوفن مقرها فالجتلاعي: فلشقة 
رقم 1) بالطابق فلثالث باقامة نهى 
فلكائنة بزنقة فحفيب و كانو - 92222 

طنجة فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.88025

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في )1  جنرب 1)2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
على  فلذي  نص   :21 رقم  قرفر 
فملسلا0  فلشركة  شركاء  قرر  ما لي: 
 *  :«EXP IMP للتجار0  «فملغربي 
 - فألسهم:    تحويل  على  فملوففقة 
فسهم من فلسيد فحلد   (5( جلسة 
للسيد  فللبا   فلدسوقي  فلجوف   عبد 
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 -  حيى حسن كامل حسين فملغربي.   

 من فلسيد 
ً
ثالثة وعشرون )ج)) سهلا

فملغربي  علي  حسين  كامل  حسن 

حسين  كامل  حسن  للسيد  حيى 

فملغربي.

على  فلذي  نص   :2( رقم  قرفر 

تعيين  فلعامة  قرر  فلجلع  ما لي: 

حسين  كامل  حسن  فلسيد  حيى 

 (1/(199( موفليد  من  فملغربي 

رقم  فلسفر  جوفز  ويحلل  بالقاهر0 

مصر  في  ومقيم   A1990(52ج

غيب  لفتب0  للشركة  كلد ر  بالقاهر0. 

بالتوقيع  فلشركة  تلتزم  محد 0. 

فملنفصل ألحد فملد رين

على  فلذي  نص  ج2:  رقم  قرفر 

على  بناًء  فلعام  فلجلع  قرر  ما لي: 

إلى  فالستلاع  وبعد  فإل فر0  فقتبفح 

فملسجل  فملكتب  نقل  تقريرها  قرفء0 

للشركة من عنوفنه فلحالي فملوجو  في  

فقامة مونت بالنك فلطابق فلثاني   «.

روت  ي  زيناتا  رو  فلجد د  فملركز 

ماالباطا طنجة  فلى  فلعنوفن فلجد د 

 (1 رقم  «فلشقة  في  سيكون  فلذي 

فلكائنة  نهى  باقامة  فلثالث  بالطابق 

بزنقة فحفيب و كانو فلطابق ج» فعتباًرف 

من هذف فليوم

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 

بند رقم 0: فلذي  نص على ما لي: 

فلشقة رقم   قع فملكتب فملسجل في: 

نهى  باقامة  فلثالث  بالطابق   (1

فلكائنة بزنقة فحفيب و كانو

على  فلذي  نص   :6 رقم  بند 

سيساهلون  أ ناه  فملوقعون  ما لي: 

قدرها   ، بلبالغ نقد ة   ، في فلشركة 

100،000.00  رهم وفملشار إليها فيلا 

بعد: - فلسيد حسن كامل حسين علي 

ألف  وستون  سبعة  مبلغ:  فملغربي 

فلسيد   - )67.222.22  رهم).   رهم 

فملغربي  حسين  كامل  حسن   حيى 

ألف  رهم  وثالثون  ثالثة  مبلغ: 

)222.22.جج  رهم).

بند رقم 7: فلذي  نص على ما لي: 
تم تحد د رأس فملال بلبلغ مائة ألف 
 رهم )100،000.00  رهم) ، مقسم 
إلى مائة )122) سهم بألف )1222.22 
 ، بالكامل  مدفوعة   ، للسهم   رهم) 
مكتتب بها بالكامل من قبل فلشركاء ، 
ومخصصة لكل منها منهم بلا  تناسب 
مع مساهلات كل منهم ، وهي: فلسيد 
 ، حسن كامل حسين علي فملغربي   /
 .
ً
 للك ---- سبعة وستون )67) سهلا

حسين  كامل  حسن  فلسيد  حيى 
وثالثون  ثالثة   ---- ،  للك  فملغربي 

ً
)جج) سهلا

على  فلذي  نص  ج1:  رقم  بند 
حتى فمن فلسيد حسن كامل  ما لي: 
حسين علي فملغربي ، مصري ، ولد في 
وحاصل   ، في فلقاهر0  ج29/195/ج2 
 KA18525D على تصريح إقامة رقم 
 Av Mohamed طنجة:  في  ومقيم 
 6 Résidence Al Hanae 5 Etg 1
فلسيد  حيى حسن كامل   ،  N ° (1
في  ولد   ، مصري   ، فملغربي  حسين 
ويحلل   ، فلقاهر0  في   (1/2(/199(
 A1990(52ج رقم  فلسفر  جوفز 
مصر.  تم   ، فلقاهر0  في  ومقيم 
غيب  ملد0  للشركة  مد رين  تعيينهم 
فملذكور0  فلشركة  ويلزمون  محد 0 
بجليع فألعلال وفلوثائق فملتعلقة بها 

بتوقيع أحد فملد رين
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
10  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

1)2) تحت رقم 1)099).
Iج)12

STE FIACCOF 

STE EL BAHRAOUI PLUS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE EL BAHRAOUI PLUS شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي محل رقم 
85 تجزئة فلسالم طريق صفرو  - 

2222ج فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

72955
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( )1  نا ر 
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 STE EL : فإلقتضاء بلختصر تسليتها

.BAHRAOUI PLUS
بيع   : بإ جاز  فلشركة  غرض 
فملعدفت  بيع  فملكتبيه   فال وفت 

فاللكتبونية   فلتصد ر و فالستيبف .
عنوفن فملقر فالجتلاعي : محل رقم 
 - صفرو   طريق  فلسالم  تجزئة   85

2222ج فاس فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 022   : فلسيد  وسف فلبحرفوي 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 622   : فزوكاغ  فسلاء  فلسيد0 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :
فلبحرفوي  فلسيد  وسف 
فملهدي  تجزئة  5ج  فيال  عنوفنه)ف) 

طريق ف لوزفر 2222ج فاس فملغرب.
فزوكاغ عنوفنه)ف)  فلسيد0 فسلاء 
تجزئة  رقم 770 تجزئة فلوفاء طريق 

صفرو 2222ج فاس فملغرب.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:
فزوكاغ عنوفنه)ف)  فلسيد0 فسلاء 
تجزئة  رقم 770 تجزئة فلوفاء طريق 

صفرو 2222ج فاس فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
1)  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم 27ج.

12(0I

مستامنة تيلا  ر ش.م.م  ش.و

AMTRAX SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مستامنة تيلا  ر ش.م.م  ش.و
حي لعري شيخ علار0 فلشفاء فلطابق 

فلرفبع فلناظور، 222)6، فلناظور 
فملغرب

AMTRAX SARL AU شركة ذفت 
مسؤلية محدو 0 ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلجتلاعي حي فلقدس 

فلعروي فلناظور 222)6 فلناظور 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
59جج)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   28
مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 
فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 
فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.AMTRAX SARL AU
فلتشييد   : غرض فلشركة بإ جاز 

وفلبناء وفألشغال فلعامة.
حي   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 6(222 فلناظور  فلعروي  فلقدس 

فلناظور فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فلسيد  وسف فمجاهد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .
 1222  : فمجاهد  فلسيد  وسف 

بقيلة 122  رهم.
وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :
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فلسيد  وسف فمجاهد عنوفنه)ف) 

شارع فبلوقن فجد رفلحسيلة 222)ج 

فلناظور فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد  وسف فمجاهد عنوفنه)ف) 

شارع فبلوقن فجد رفلحسيلة 222)ج 

فلناظور فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 (8 بتاريخ  بالناضور   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 0701.

12(5I

AMAFIDUS

INNA FOOD
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

AMAFIDUS

108 فلكناني فملحلد ة ، 2652)، 

فملحلد ة فملغرب

INNA FOOD شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد)في 

طور فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي 09 علار0 

ب فقامة فلطاهر0 فملحلد ة - 2682) 

فملحلد ة فملغرب  .

حل شركة
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري 

ج1500.

بلقت�سى فلجلع فلعام فإلستثنائي 

تقرر حل   (2(1 نونرب   21 فملؤرخ في 

ذفت  محدو 0  مسؤلية  ذفت  شركة 

فلشريك فلوحيد INNA FOOD  مبلغ 

وعنوفن  122.222  رهم  رأسلالها 

09 علار0 ب فقامة  مقرها فإلجتلاعي 

فلطاهر0 فملحلد ة - 2682) فملحلد ة 

فلتوقف فلنههائ   : نتيجة ل  فملغرب   

عن نشاط فلشركة.

و حد  مقر فلتصفية ب 09 علار0 

ب فقامة فلطاهر0 فملحلد ة - 2682) 

فملحلد ة فملغرب. 

و عين:
فلسيد)0)  حسن  زري و عنوفنه)ف) 
09 علار0 ب فقامة فلطاهر0 فملحلد ة 
كلصفي  فملحلد ة فملغرب     (2682

)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 
 27 بتاريخ  باملحلد ة   فالبتدفئية 

 جنرب 1)2) تحت رقم 7ج5).
12(6I

عزيز فنفوح

NH.RO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

عزيز فنفوح
59 زنقة فلزرقطوني فرفو ، 22))5، 

فرفو  فملغرب
NH.RO شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0
 KSAR وعنوفن مقرها فإلجتلاعي
 TIMZOUGHINE EL KHENG -

222)5 ففلرشيد ة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

15557
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 27  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 

.NH.RO
منعش   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

عقاري.
 KSAR  : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
 TIMZOUGHINE EL KHENG -

222)5 ففلرشيد ة فملغرب.
أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

فلسيد أبرشان عبد فلحليم  :  522 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

 522   : فلسيد مروفن نزيه مومني 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلحليم   عبد  أبرشان  فلسيد 

تجزئة  فلفطوفكي  حي  عنوفنه)ف) 

فلناظور   6(222  6( رقم  فلفيالت 

فملغرب.

مومني  نزيه  مروفن  فلسيد 

فلثاني  فلحسن  شارع  عنوفنه)ف) 

622ج6 فلسعيد ة فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

مومني  نزيه  مروفن  فلسيد 

فلثاني  فلحسن  شارع  عنوفنه)ف) 

622ج6 فلسعيد ة فملغرب

فلحليم   عبد  أبرشان  فلسيد 

تجزئة  فلفطوفكي  حي  عنوفنه)ف) 

 6(222  6(222  6( رقم  فلفيالت 

فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة  بتاريخ 18  نا ر 

))2) تحت رقم 57.

12(7I

SOCIÉTÉ ABHIJA MP

SOCIETE ABHIJA MP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

SOCIÉTÉ ABHIJA MP

 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC

SOCIETE ABHIJA MP شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فملكتب 

رقم )) فلطابق 0 إقامة فلقطب 

فملنهي رقم 5 شارع عالل بن عبد 

هللا فملد نة فلجد د0 فاس - 2222ج 

فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدو 0 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

72967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 20  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 ABHIJA MP

 : بإ جاز  فلشركة  غرض 

 IMMEUBLE; PROMOTEUR

 IMMOBILIER ENTREPRENEUR

 DE TRAVAUX DIVERS

 OU CONSTRUCTION

 .REPRESENTANT DE

 COMMERCE AYANT DEPOT

 OU SOUS AGENT OU ETANT

 DUCROIRE OU EFFECTUANT

.OPERATION EN GROS

فملكتب   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
رقم )) فلطابق 0 إقامة فلقطب فملنهي 
رقم 5 شارع عالل بن عبد هللا فملد نة 

فلجد د0 فاس - 2222ج فاس فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

652 بقيلة   : فلسيد0 هند قند ل 

122  رهم.

 : مولحياوي  فلحق  عبد  فلسيد 

52ج بقيلة 122  رهم.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد0 هند قند ل عنوفنه)ف) 05 

سامي  محلو   شارع  فلقدس  إقامة 

فاس  2222ج  فلبارو ي حي فلقدس  

فملغرب.
مولحياوي  فلحق  عبد  فلسيد 
ج0 زنقة فلصنوبر فلنبجس  عنوفنه)ف) 

2222ج فاس فملغرب.
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وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء 
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد0 هند قند ل عنوفنه)ف) 05 
سامي  محلو   شارع  فلقدس  إقامة 
فاس  2222ج  فلقدس  فلبارو ي حي 

فملغرب
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
1)  نا ر  بتاريخ  بفاس   فلتجارية 

))2) تحت رقم ج1ج.

12(8I

fiduconsejo

AZZAD NORD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0

تأسيس شركة

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،
tetouan maroc

AZZAD NORD شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدو 0

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي فملحل 
فلتجاري فلكائن بتجزئة فليلن 1 رقم 

556-1فملضيق - 222ج9 فملضيق 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدو 0 

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 
2609ج

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(1 نونرب   (0
فملسؤولية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فملحدو 0 باملليزفت فلتالية:
ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فملسؤولية فملحدو 0.
عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.AZZAD NORD
ترويج   : بإ جاز  فلشركة  غرض 

فلعقار 
فعلال تشييد فلبناء فملتنوعة.

فملحل   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 
1 رقم  فلتجاري فلكائن بتجزئة فليلن 
فملضيق  222ج9   - 1-556فملضيق 

فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 522   : فلسيد بوعز0 فلنوفصرية 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

فلسيد فحلد ف ري�سي :  522 حصة 

بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

فلسيد بوعز0 فلنوفصرية عنوفنه)ف) 

شارع فالجالص زنقة 18 رقم 58 كد ة 

فلسبع تطوفن 222ج9 تطوفن فملغرب.

عنوفنه)ف)  ف ري�سي  فحلد  فلسيد 
زنقة وف  فملهرفز فلنبجس س   15 رقم 

فاس 2222ج فاس فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد بوعز0 فلنوفصرية عنوفنه)ف) 

شارع فالجالص زنقة 18 رقم 58 كد ة 

فلسبع تطوفن 222ج9 تطوفن فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

27  جنرب  فالبتدفئية بتطوفن  بتاريخ 

1)2) تحت رقم 7292.

12(9I

AUBOULOT CONSULTING

AUBOULOT CONSULTING
شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AUBOULOT CONSULTING

105 شارع محلد فلخامس فلطابق 

 Tanger ،92222 ، (8 فلرفبع شقة

Maroc

 AUBOULOT CONSULTING

شركة ذفت مسؤلية محدو 0 ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلجتلاعي شارع 

منصور فلدهبي فقامة مايسيل 

فلطابق 6 رقم ج7 طنجة - 92222 

طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدو 0 ذفت فلشريك فلوحيد 
رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري : 

077ج)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
فلقانون  إعدف   تم   (2(( 25  نا ر 

مسؤلية  ذفت  لشركة  فألسا�سي 

فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدو 0 

باملليزفت فلتالية:

ذفت  شركة   : فلشركة  شكل 

فلشريك  ذفت  محدو 0  مسؤلية 

فلوحيد.

عند  متبوعة  فلشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  فإلقتضاء 

.AUBOULOT CONSULTING

غرض فلشركة بإ جاز : فستشارفت 

هندسية وتدريبية في جليع مجاالت 

تكنولوجيا فملعلومات وفالتصاالت.

شارع   : فالجتلاعي  فملقر  عنوفن 

مايسيل  فقامة  فلدهبي  منصور 
 92222  - طنجة  ج7  رقم   6 فلطابق 

طنجة فملغرب.

أجلها  من  تأسست  فلتي  فملد0 

فلشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسلال فلشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فحلد  جيبي  فلسيد 

حصة بقيلة 122  رهم للحصة .

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   -

وصفات وموفطن فلشركاء :

عنوفنه)ف)  فحلد  جيبي  فلسيد 

20) شارع ف ليل زوال فقامة فلكرم ط 

20 شقة 0) بلفد ر فلبيضاء 22ج2) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب.

وفلعائلية  فلشخصية  فألسلاء   

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه)ف)  فحلد  جيبي  فلسيد 

20) شارع ف ليل زوال فقامة فلكرم ط 

20 شقة 0) بلفد ر فلبيضاء 22ج2) 

فلدفر فلبيضاء فملغرب

باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

10  نا ر  بتاريخ  بطنجة   فلتجارية 

))2) تحت رقم 8ج099).

2Iج12

MSB Consulting

 LIBRAIRIE ES SALAM AL
JADIDA

إعالن متعد  فلقرفرفت

MSB Consulting
 Bd Zerktouni , N° 400, Etage
 4, B22 ، 20000، Casablanca

Maroc
 LIBRAIRIE ES SALAM AL JADIDA

«شركة ذفت فملسؤولية فملحدو 0»
وعنوفن مقرها فالجتلاعي: 1ج-0ج 
ساحة موالي  وسف- فألحباس  - 

2222) فلبيضاء فملغرب.
«إعالن متعد  فلقرفرفت»

رقم فلتقييد في فلسجل فلتجاري: 
.66065

بلقت�سى فلجلع فلعام فالستثنائي 
فملؤرخ في 26  نا ر ))2)

تم فتخاذ فلقرفرفت فلتالية: 
على  فلذي  نص   :1 رقم  قرفر 
ما لي: فعتلا  فلنظام فألسا�سي فملنقح 
فملوففق عليه باالجلاع حسب محضر 
 6 بتاريخ  فالستثنائي  فلعام  فلجلع 

 نا ر ))2)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

فلنظام فألسا�سي فلتالية: 
بند رقم 6: فلذي  نص على ما لي: 
بنجلون  تويمي  جلال  مساهلات: 
000022  رهم سعد تويمي بنجلون 
تويمي  محسن  000022  رهم 
تويمي  000022  رهم سناء  بنجلون 
022)))  رهم هاجر تويمي  بنجلون 
بنجلون 22))))  رهم ومريم تويمي 

بنجلون 22))))  رهم
بند رقم 7: فلذي  نص على ما لي: 
مبلغ  في  فلشركة:  حد   رأسلال 
222222)  رهم مقسم على 2222) 
حصة فجتلاعية موزعة كتالي:جلال 
تويمي  سعد   0000 بنجلون  تويمي 
بنجلون 0000 محسن تويمي بنجلون 
 (((0 بنجلون  تويمي  سناء   0000
ومريم   (((( بنجلون  تويمي  هاجر 

تويمي بنجلون )))) 
باملحكلة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
 (2 بتاريخ  بالدفر فلبيضاء   فلتجارية 

 نا ر ))2) تحت رقم 07)829.
1Iج12



2065 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

املحكمة التجارية بالرباط
قسم معالجة صعوبة فملقاولة
فلتصفية فلقضائية لشركة

 ف وي فملغرب
ملف عد  : 21/60ج218/8)

بيان بإ دفع قائلة   ون فألجرفء
)فملا 0  8)7 من مدونة فلتجار0)

فملعنيين  فألجرفء  علم  في  ليكن 
لشركة  فلقضائية  فلتصفية  بد ون 

ف وي  فملغرب.
 7(8 أنه تطبيقا ملقتضيات فملا 0 
من مدونة فلتجار0 قد تم إ دفع قائلة 
شعبة  بكتابةفلضبط  فألجرفء    ون 
صعوبات فملقاولة باملحكلة فلتجارية 

بالرباط.
كل  على  عليه  حب  بناء  وأنه  
أجيب لم تتم فإلشار0 إلى كل أو بعض 
أن  رفع  من   ونه في هذه فلقائلة  
فملختصة  فجل  فملحكلة  إلى   عوفه 
أجل شهرين من تاريخ نشر فلقائلة 
طائلة  تحت  فلرسلية  بالجريد0 

سقوط حقة في فملنازعة.
113

فملحكلة فلتجارية بالرباط
قسم معالجة صعوبة فملقاولة

 فلتصفية فلقضائية
 لشركة أطلنتيك  ونيم

بيان بإ دفع قائلة   ون فألجرفء
)فملا 0  8)7 من مدونة فلتجار0)

فملعنيين  فألجرفء  علم  في  ليكن 
لشركة  فلقضائية  فلتصفية  بد ون 

أطلنتيك  ونيم.
فملا 0  ملقتضيات  تطبيقا  أنه 
تم  قد  فلتجار0  مدونة  من   7(8
بكتابة  فألجرفء  قائلة   ون  إ دفع 
فملقاولة  صعوبات  شعبة  فلضبط 
باملحكلة فلتجارية بالرباط ملف عد  

659/ج1ج1/8)2).
  بناء عليه  حب على كل أجيب لم 
تتم فإلشار0 إلى كل أو بعض من   نه 
إلى أن  رفع  عوفه  فلقائلة  في هذه 

 فملحكلة فملختصة  فجل أجل شهرين 
بالجريد0   فلقائلة  نشر  تاريخ  من 
فلرسلية تحت طائلة سقوط حقة في 

فملنازعة.
114

فملحكلة فلتجارية بالرباط
ملف رقم : 1/82)2)
حساب رقم : 5ج05

فلطرف فألول :
فلبطاقة  رقم  ليلى،  شبوكي 
فلتعريف فلوطنية AD50215، مغربية 

فلجنسية.
فلطرف فلثاني :

 ECOLE PRIVE EL KAWTAR شركة
 17  : فالجتلاعي  مقرها   SKHIRAT
تجزئة فلدفجلة، فلصخيبفت، مسيبها 

فلقانوني شبوكي ليلى.
حر0،  مدرسة   : فلتجاري   فألصل 
فلعنوفن 17، تجزئة فلدفجلة، فلصخيبفت، 

رقم فلسجل فلتجاري 016)6.
بلصلحة  فلتعرضات  وستقبل 
فلتجارية  باملحكلة  فلتجاري  فلسجل 
بالرباط إلى غا ة  جلسة عشر )15) 

 وما من صدور فإلعالن فلثاني.
فلنشر0 فلثانية

رئيس مصلحة كتابة فلضبط

3 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم 1)2)/)8
حساب رقم : 0565

فلطرف فألول :
زيدفني نبيل، رقم بطاقة فلتعريف 
فلجنسية   ،A825ج)ج  : فلوطنية 

مغربية.
فلطرف فلثاني :

 PHARMACIE AL شركة 
89 حي   : AZHAR، مقرها فالجتلاعي 
فملنزه ح ي م فلرباط. مسيبها فلقانوني:  

زيدفني نبيل.
فألصل فلتجاري : صيدلية.

م  ي  ح  فملنزه  حي   89  : فلعنوفن 
فلرباط.

رقم فلسجل فلتجاري : 60112.
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

40 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالرباط
ملف رقم : ج1/8)2)
حساب رقم : 0578

ملكي  نسيم   : فألول  فلطرف 
 : فلوطنية  فلتعريف  فلبطاقة  رقم 

797جA10 مغربية فلجنسية.
 CRECHE شركة   : فلطرف فلثاني 
فالجتلاعي  مقرها   MIGNONETTE

فلرباط 92) حي فلنهضة 1.
مسيبها فلقانوني : نسيم ملكي.

فالصل فلتجاري : روض فألطفال.
حي   (92 فلرباط   : فلعنوفن 

فلنهضة 1.
رقم فلسجل فلتجاري : )72ج5.

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

46 مكرر

املحكمة  التجارية بطنجة
ملف  عد  : ))2)/21

ملف تفويت  أصل تجاري عن طريق 
فلتنازل

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
أنه بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 8) 
تنازل فلسيد سعيد   ،(2(1  يسلرب 
فلتعريف  لبطاقة  فلحامل  فلويشكي 
وفلساكن   k167675 عد   فلوطنية 
 ( رقم   126 زنقة  فلحبوس  بحي 
بالسجل وفملسجل  طنجة  بند بان 

 فلتجاري بطنجة تحت عد  06)08، 

فلكائن  فلتجاري  فألصل  جليع  عن 

رقم   126 بطنجة حي فلحبوس زنقة 

محلد  فلسيد  لفائد0  بند بان،   (

فلتعريف  لبطاقة  فلحامل  فلويشكي 

وحد ت   ،k63661 عد   فلوطنية 

قيلة فألصل فلتجاري موضوع فلتنازل 

في مبلغ إجلالي قدره 9.222.22  رهم.

فلتعرضات  جليع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة فلضبط بهذه فملحكلة 

من  فبتدفء  15  وما  أجل   فجل 

80  تاريخ فلنشر فلثاني طبقا للفصل 

 وما  ليه من مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فألولى

فإلمضاء

عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

2 مكرر

فملحكلة  فلتجارية بطنجة

ملف  عد  : ))2)/)2

ملف تفويت حق فلكرفء ألصل 
تجاري عن طريق فلبيع

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  أنه 

بيع حق  تم    ،(2(1 11 و)1 نوفلرب 

فلكرفء لألصل فلتجاري فلكائن بطنجة 

 (25 رقم  سليلان  موالي  شارع 

فلسيد  طرف  من  مكا 0  بني  مكرر 

لبطاقة  فلحامل  عزوز  فلحليد  عبد 

 k278245 عد   فلوطنية  فلتعريف 

بطنجة  فلتجاري  بالسجل  وفملسجل 

فلسيد  لفائد0  50)9ج  عد   تحت 

توفيق ببلو فلحامل لبطاقة فلتعريف 

وفلسيد   ،k345587 رقم  فلوطنية 

رشيد ببلو فلحامل لبطاقة فلتعريف 

وحد ت   k264006 عد   فلوطنية 

فلتجاري  فالصل  كرفء  حق  قيلة 

في مبلغ إجلالي قدره  فلبيع  موضوع 

622.222.22  رهم.

 II.  -  إعالنات قضائية
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فلتعرضات  جليع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة فلضبط بهذه فملحكلة 

15  وما فبتدفء من تاريخ   فجل أجل 

وما   80 للفصل  طبقا  فلثاني  فلنشر 

 ليه من مدونة فلتجار0.

فلنشر0 فألولى
عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

3 مكرر

فملحكلة  فلتجارية بطنجة

ملف  عد  : ج2/))2)

ملف تفويت  أصل تجاري 
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

فلعرفيين  فلعقد ن  بلقت�سى  أنه 

 ،(2(1 أكتوبر   18 في  فملؤرجين 

فلكائن  فلتجاري  فألصل  تفويت  تم 

هارون  شارع   ( رقم  12أ  بطنجة 

محلد  فلسيد ن  طرف  من  فلرشيد 

فلتعريف  لبطاقة  فلحامل  فشتوفن 

وفملسجل   k80275 عد   فلوطنية 

بالسجل فلتجاري بطنجة تحت عد  

ومصطفى  فلبيع  طريق  عن  )60جج 

فلتعريف  لبطاقة  فلحامل  برشان 

وفملسجل   k80732 عد    فلوطنية 

بالسجل فلتجاري بطنجة تحت عد  

لفائد0  فلهبة  طريق  عن  )60جج 

فلسيد محلد برشان فلحامل لبطاقة 

 ،k356898 عد   فلوطنية  فلتعريف 

فلتجاري  فالصل  قيلة  وحد ت 

إجلالي  مبلغ  في  فلتفويت  موضوع 

قدره 2.222)  رهم.

فلتعرضات  جليع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة فلضبط بهذه فملحكلة 

15  وما فبتدفء من تاريخ   فجل أجل 

وما   80 للفصل  طبقا  فلثاني  فلنشر 

 ليه من مدونة فلتجار0.

فلنشر0 فألولى
عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

4 مكرر

فملحكلة  فلتجارية بطنجة
ملف  عد  : ))2)/20

ملف تفويت  أصل تجاري عن طريق 
فلبيع

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
في  مؤرخ  عدلي  عقد  بلقت�سى  أنه 
فلسيد  باع   ،(2(1 ))  يسلرب 
بطنجة  فلساكن  فهرموش  محلد 
فلعرفان 21 مجلوعة 0ج علار0 9جج 
وفلحامل لبطاقة   1( رقم  ج  فلطابق 
 JA12506( عد   فلوطنية  فلتعريف 
بطنجة  فلتجاري  بالسجل  وفملسجل 
فألصل  مجلوع   ،8(122 تحت عد  
فلتجاري فلكائن بطنجة باب فالندلس 
مجلوعة 8 علار0 1 رقم 5 بوجالف، 
فلحاملة  فالمين  لبنى  فلسيد0  لفائد0 
عد   فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
فألصل  قيلة  وحد ت   ،GK60(91
فلتجاري موضوع فلبيع في مبلغ إجلالي 

قدره 172.222.22  رهم.
فلتعرضات  جليع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة فلضبط بهذه فملحكلة 
15  وما فبتدفء من تاريخ   فجل أجل 
وما   80 للفصل  طبقا  فلثاني  فلنشر 

 ليه من مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

5 مكرر

فملحكلة  فلتجارية بطنجة
ملف  عد  : ))2)/25

ملف تفويت  أصل تجاري عن طريق 
فلبيع

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
 6 أنه بلقت�سى عقد عدلي مؤرخ في 
فلسيد  من  كل  باع   ،(2(1  يسلرب 
فلوطنية  بطاقته  بوسنكار  بوجلعة 
 12( وفلساكن بطنجة   K18(1 عد  
بالسجل  وفملسجل  فملصلى  زنقة 

فلتجاري بطنجة تحت عد  28))7.
وفلسيد عبد هللا بوسنكار بطاقته 
وفلساكن   K(71ج1ج عد   فلوطنية 
وفملسجل  فملصلى  زنقة   12( بطنجة 
بالسجل فلتجاري بطنجة تحت عد  

76ج71.

وفلسيد علي هللا بوسنكار بطاقته 

وفلساكن   K(125(9 عد   فلوطنية 

وفملسجل  فملصلى  زنقة   12( بطنجة 

بالسجل فلتجاري بطنجة تحت عد  

70ج71.

فلكائن  فلتجاري  فألصل  مجلوع 

محل  ج1  رقم  فملقدم  زنقة  بطنجة 

1)1 فملصلى، لفائد0 فلسيد عبد هللا 

فلوطنية  بطاقته  فعلومو  فلبجاوي 

قيلة  وحد ت   ،L161(06 عد  

فألصل فلتجاري موضوع فلبيع في مبلغ 

إجلالي قدره 72.222.22  رهم.

فلتعرضات  جليع  فإن  وعليه   

تقدم بكتابة فلضبط بهذه فملحكلة 

15  وما فبتدفء من تاريخ   فجل أجل 

وما   80 للفصل  طبقا  فلثاني  فلنشر 

 ليه من مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

6 مكرر

فملحكلة  فلتجارية بطنجة

ملف تفويت حق كرفء أصل

تجاري عن طريق فلبيع

ملف عد  : ))2)/26

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  أنه 

كرفء  بيع حق  تم   ،(2(1 نوفلرب   9

فألصل فلتجاري فلكائن بطنجة مركب 

فلربيع طريق ماالباطا وفملللوك لكل 

بطاقتها  فلبار  فنيسة  فلسيد0  من 

وفلساكنة   K80678 عد   فلوطنية 

بطنجة زنقة فبن زيدون ساحة نفار 

وفملسجلة   55 رقم  غرناطة  فقامة 

بالسجل فلتجاري بطنجة تحت رقم 

بطاقته  فلبار  منيب  وفلسيد   06170

وفلساكن   K66)8ج عد   فلوطنية 

غرناطة  علار0  نافار  ساحة  بطنجة 
وفملسجل بالسجل فلتجاري   55 رقم 

لفائد0   ،06176 رقم  تحت  بطنجة 

مسلا0  فلتأسيس  طور  في  شركة 

في  JANOUYA EVENT SARL

 شخص ملثلها  فلقانوني فلسيد عبد 
فلوطنية  بطاقته  فلشركي  فلحفيظ 
وحد ت قيلة حق   K19019ج عد  
فلبيع  موضوع  فلتجاري  فألصل  كرفء 
في مبلغ إجلالي قدره 622.222  رهم.
وعليه فإن جليع فلتعرضات تقدم 
بكتابة فلضبط بهذه فملحكلة  فجل 
أجل 15  وما فبتدفء من تاريخ فلنشر 
وما  ليه من   80 فلثاني طبقا للفصل 

مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط

7 مكرر
  

فملحكلة  فلتجارية بطنجة
ملف تفويت حظوظ موروثة

في أصل تجاري
ملف عد  : ))2)/27

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
في مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   أنه 
عن  فلتنازل  تم   ،(211 سبتلرب   9  
فألصل  في  فملوروثة  فلحصص  جليع 
شارع  بطنجة  فلكائن  فلتجاري 
رقم  فلسعا 0  قيسارية  فملكسيك 
وفملسجل بالسجل   18 02  كان رقم 
فلتجاري تحت رقم 59890 من طرف 
وهم  كسطر  محلد  فملرحوم  ورثة 

فلسا 0 :
 ،K(((095 كسطر  محلد 
 ،K(910(7 كسطر   وفحلد 
ونجا0   ،K028(91 كسطر  ونعيلة 
هرمازي  وفلويز0   K258ج5ج كسطر 
نور  فلسيد  لفائد0   S11(125
فلد ن كسطر بطاقته فلوطنية عد  
وفلسيد0 جليلة كسطر   K215)0ج
 ،K(06197 عد   فلوطنية  بطاقتها 
فملوروثة  فلحصص  قيلة  وحد ت 
موضوع فلتنازل في مبلغ إجلالي قدره 

622.222  رهم.
وعليه فإن جليع فلتعرضات تقدم 
بكتابة فلضبط بهذه فملحكلة  فجل 
أجل 15  وما فبتدفء من تاريخ فلنشر 
وما  ليه من   80 فلثاني طبقا للفصل 

مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط

26 مكرر
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فملحكلة  فلتجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

 عن طريق فلبيع
ملف عد  : ))2)/28

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  أنه 
عبد  فلسيد  باع   ،(2(( سبتلرب   (
لبطاقة  فلحامل  فلشعيبي  فلحق 
 k298108 عد   فلوطنية  فلتعريف 
وفلساكن بطنجة حي بوحوت زنقة أ 
وفملسجل بالسجل فلتجاري  ج0  رقم 
مجلوع   67256 عد   تحت  بطنجة 
فألصل فلتجاري فلكائن بطنجة زنقة 
مكرر،   58 رقم  فال ري�سي  فلشريف 
فلسفياني  أمال  فلسيد0  لفائد0 
فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 
قيلة  وحد ت   ،BK(2280ج عد  
فألصل فلتجاري موضوع فلبيع في مبلغ 

إجلالي قدره 102.222  رهم.
وعليه فإن جليع فلتعرضات تقدم 
بكتابة فلضبط بهذه فملحكلة  فجل 
أجل 15  وما فبتدفء من تاريخ فلنشر 
وما  ليه من   80 فلثاني طبقا للفصل 

مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط

27 مكرر
  

فملحكلة  فلتجارية بطنجة

ملف تفويت أصل تجاري عن طريق فلبيع

ملف عد  : 29/))2)

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  أنه 
نور  فلسيد  باع   ،(2(1 1ج  يسلرب 
بطنجة  فلساكن  علاروش  فلد ن 
فوركيدي  فيال  فلرميالت  طريق 
فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  وفلحامل 
بالسجل  وفملسجل   ،B(209ج رقم 
110ج)،  فلتجاري بطنجة تحت عد  
هو  فلذي  فلتجاري  فالصل  مجلوع 
بطنجة  وفلكائن  عبار0 عن صيدلية 
05 زنقة سيدي علر، لفائد0 فلسيد 
لبطاقة  فلحامل  بونعاس  طارق 
 ،AA155(0 فلتعريف فلوطنية عد  
فلتجاري  فألصل  قيلة  وحد ت 
قدره  فجلالي  مبلغ  في  فلبيع  موضوه 

152.222.)  رهم.

وعليه فإن جليع فلتعرضات تقدم 

بكتابة فلضبط بهذه فملحكلة  فجل 

أجل 15  وما فبتدفء من تاريخ فلنشر 

وما  ليه من   80 فلثاني طبقا للفصل 

مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط

28 مكرر
  

فملحكلة  فلتجارية بطنجة

ملف تفويت أصل تجاري 

عن طريق فلتنازل

ملف عد  : ))2)/12

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  فلتجارية  باملحكلة  فلضبط 

أنه بلقت�سى فلعقو  فلعرفية فلتالية :

أكتوبر  و10   7 في  مؤرخ  فألول 

في  مؤرجين  وفلثالث  فلثاني   ،(2(1

) نوفلرب 1)2)، تنازل كل من فلسيد 

فلوطنية  بطاقته  فلقيبوفني  علر 

بطنجة  وفلساكن   K0752جج عد  

جج شارع  وسف فبن تاشفين فقامة 

بالسجل  وفملسجل   52 رقم  مرجان 

فلتجاري بطنجة تحت عد  2ج06ج1 

وفلسيد عي�سى جنتي بطاقته فلوطنية 

بشارع  وفلساكن   GM161(0ج عد  

فبن كثيب فقامة فمنية  ) طابق 8 شقة 

فلتجاري  بالسجل  وفملسجل   169

155880 وفلسيد  بطنجة تحت عد  

جوف  حري�سي بطاقته فلوطنية عد  

 15 بطنجة  وفلساكن   K15(5V

وفملسجل  كاليفورنيا  فلفتح  تجزئة 

بالجسل فلتجاري بطنجة تحت عد  

155886، عن جليع فألصل فلتجاري 

فلكائن بطنجة طريق فلجبل قيسارية 

لفائد0  2ج،  رقم  متجر   10 رقم 

فلسيد كلال فملريزق فلحامل لبطاقة 

 ،K572851 فلتعريف فلوطنية عد  

فلتجاري  فالصل  قيلة  وحد ت 

موضوع فلتنازل في مبلغ فجلالي قدره 

5.222)  رهم.

وعليه فإن جليع فلتعرضات تقدم 

بكتابة فلضبط بهذه فملحكلة  فجل 

أجل 15  وما فبتدفء من تاريخ فلنشر 

وما  ليه من   80 فلثاني طبقا للفصل 

مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط

29 مكرر
  

املحكمة التجارية بمكناس

فشعار بفتح مسطر0 فلتسوية 
فلقضائية

عد   بلقت�سى فلقرفر فالستئنافي  

 (2(1/12/  0 بتاريخ  فلصا ر   62

 11 عد    فلتجاري  فمللف  في 

محكلة  قضت  /21ج2/8)2)  

فالستئناف  فلتجارية بفاس  : 

وفلحكم  فملستأنف  فلحكم  فلغاء 

فلتسوية  مسطر0  بفتح  جد د  من 

هللا  ف ة  شركة  حق   في  فلقضائية 

فلعلومية  وفألشغال  فلبناء  ألشغال 

فالجتلاعي  مقرها  فلكائن   )أ وطرف) 

بحي  كابو  بالن فقامة فلبطحاء فملحل 

رقم ج م ج مكناس وفملسجلة بالسجل  

فلتجاري تحت عد 18617.

حيد0  كلال  فألستاذ  بتعيين 

قاضيا منتدبا.

بتعيين فلسيد سليب بعيو سند كا 

مكلفا بلرفقبة علليات فلتسييب.

بتحد د تاريخ فلتوقف عن فلدفع 

في 8) فربف ر 2)2).

باإلشار0 فورف لهذف فلقرفر بالسجل 

فلتجاري لللستأنفة وبنشره بالجريد0 

نشر  لها  مخول  وجريد0  فلرسلية 

أجل فلقانونية  فجل   فالعالنات 

 8 أ ام من تاريخ صدوره.

فملسطر0  مصاريف  بتحد د 

بصور0 مؤقتة في مبلغ 2222)  رهم 

تؤ يها فملستأنفة.
عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

57

املحكمة التجارية بوجدة
ملف عد : 1/))2)

حساب رقم : 58ج)

 إشهار مستخرج
 عقد بيع أصل تجاري

حرر  رسمي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ أحسو  فوزي   فألستاذ 

 12 و1)2)/)2/1)،  مسجل بوجد0 

باع فلسيد   (2(1 7)  يسلرب  بتاريخ 

: فلساكن بوجد0، شارع  كليل فمليلو  
ميساوي تجزئة  فلكعوف�سي   أحلد  

 رقم 15.

للسيد :برحيلي عبد فلرزفق : شارع 

عبد فلرحلان  فملختاري رقم 98.

لالستغالل  فملعد  فملحل  جليع 
فلتجاري فلكائن بوجد0، زنقة فملد نة 

فملنور0 بجانب مسجد فلحاج فلربكاني، 

فملخصص لبيع أكسيسوفرفت وقطع 

بالسجل  فملقيد  فلسيارفت،  غيار 

تحليلي،  )ج896  فلتجاري تحت عد  

ألف  سبعلائة  قدره  إجلالي   بثلن 

 رهم ) 722222  رهم).

فملحكلة  أمام  فلتعرضات  تقبل 

أقصاه  أجل  بوجد0  فجل  فلتجاري 

للنشر0  فملوفلية  عشر  وما  جلسة 

فلثانية - تطبيقا لللا 0 80 من مدونة 

فلتجار0.
فلنشر0 فألولى

58 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف عد  2076ج1

حساب 2ج177
بيع فصل تجارى

فملا�سي  سعيد  فلسيد  فوت 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

H012669

محند  ند  فلسيد  اسين  لفائد0 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

BL7907ج

فملعد  فلتجاري  فألصل  مجلوع 

فلبيضاء  بالدفر  فملتوفجد  للحالقة 
6 وفملسجل  1ج رقم  حي فلعيون زنقة 

بالسجل فلتجاري عد  62660ج.
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تسجل  فلتعرضات  فان  وبذلك 

فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

بالدفر  فلتجاري  فلسجل  مكتب 

عشر  جلسة  أجل  فلبيضاء  فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فألولى و فلثانية .
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط

93 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف عد  2098ج1

حساب 2ج181
بيع أصل تجاري

فلدرعي  فلهام  فلسيد0  فوتت 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

 INTER شركة  لفائد0   ،BE727276

GOLD ET WATCH - SARL مجلوع 

بالدفر  فملتوفجد  فلتجاري  فألصل 

فملالبس  لبيع  فملخصص  فلبيضاء 

فلجاهز0 فلكائن ب زنقة أبو عبد هللا 

نافع فملركب فلتجاري بن علر متجر 
وفملسجل بالسجل فلتجاري   (6 رقم 

عد  51188ج

تسجل  فلتعرضات  فان  وبذلك 

فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

بالدفر  فلتجاري  فلسجل  مكتب 

عشر  جلسة  أجل  فلبيضاء  فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فألولى وفلثانية .
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط

94 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف رقم  2522ج1

حساب 18195

عقد تقدمة
فلحامل  فلعرفقي  نا  ة  فلسيد)0) 

 B(79618 رقم  فلوطنية  للبطاقة 

فلطبيعي  للشخص  ملثل  بصفته 

بالدفر  فلتجاري  بالسجل  ومسجل 

 (28960 عد   تحت  فلبيضاء 

وبصفته مسيب وحيد لشركة في طور 

فلتكوين جصائصها كالتالي : 

تم فلتصريح على ما  لي :

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة 

فلفرح،  حي  ف ريس  موالي  صيدلية 

محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 

بشريك وفحد مقرها فالجتلاعي برقم 

5) حي فلفرح زنقة 52 فلدفر فلبيضاء

تم مساهلة في فلشركة فملذكور0 

أعاله بجليع عناصر أصول و جصوم 

فلطبيعي  للشخص  فلتجاري  فألصل 

للعناصر  مالكة  فلشركة  تصبح  و 

فملساهم بها فبتدفءف من  وم تسجيلها 
في فلسجل فلتجاري

من  فملستفيد0  للشركة  سيكون 

لالصل  فمللكية  كامل  فلتقدمة.  هذه 

من  فبتدءف  تقدمته  فلحال  فلتجاري 

توقيع هذف فلعقد و سيكون لها أ ضا 

فلنهاني لهذه  فالنشاء  فالنتفاع فبتدفء 

فلشركة فألصل فلتجاري فلكائن بالدفر 

زنقة  فلفرح  حي   (5 برقم  فلبيضاء 

وفملسجل بالسجل  فلبيضاء  52فلدفر 

عد    تحت  فلبيضاء  بالدفر  فلتجاري 

(28960

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بلكتب 
بكتب فلسجل فلتجاري

فلنشر0 فألولى

95 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف عد  )252ج1

حساب ج2)18

تفويت حقوق مشاعة في أصل 
تجاري

سعيد   ان  فلسيد  فوت 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

فملصدق  فلسيد  لفائد0   BE61)5جج

فلتعريف  لبطاقة  فلحامل  ميساوي 
فلحقوق  جليع   BE0فلوطنية7761ج

فملشاعة و تقدر بالربع 0/1 فلتي  للكها 

بالدفر  فلكائن  فلتجاري  فألصل  في 

فلبيضاء 120 زنقة فستبفسبورج وهو 

فملنزلي  فألثاث  لبيع  محل  عن  عبار0 

وفملسجل بالسجل فلتجاري 28)59ج.

تسجل  فلتعرضات  فان  وبذلك 

فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

بالدفر  فلتجاري  فلسجل  مكتب 

عشر  جلسة  أجل  فلبيضاء  فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فألولى و فلثانية .
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط

96 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف عد  2520ج1

حساب )2)18

تفويت حقوق مشاعة في أصل 
تجاري

فلحامل  جالد   ان  فلسيد  فوت 

 BL(8لبطاقة فلتعريف فلوطنية 67ج
ميساوي  فملصدق  فلسيد  لفائد0 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

جليع فلحقوق فملشاعة   BE07761ج

في  فلتي  للكها   0/1 بالربع  وتقدر 

فألصل فلتجاري فلكائن بالدفر فلبيضاء 
زنقة فستبفسبورج و هو عبار0   120

عن محل لبيع فألثاث فملنزلي وفملسجل 

بالسجل فلتجاري 12)59ج

تسجل  فلتعرضات  فان  وبذلك 

فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

بالدفر  فلتجاري  فلسجل  مكتب 

عشر  جلسة  أجل  فلبيضاء  فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فألولى و فلثانية .
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط

97 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف عد  2526ج1

حساب 20)18

تفويت حقوق مشاعة في أصل 
تجاري

فوت ورثة فملرحوم فلعامري   ان 

وهم :

فلحاملة  شقرون  مليكة  فلسيد0 

BL(لبطاقة فلتعريف فلوطنية 578ج

فلسيد سعيد   ان فلحامل لبطاقة 

.BE6فلتعريف فلوطنية 1)5جج

فلسيد جالد   ان فلحامل لبطاقة 

BL(8فلتعريف فلوطنية 67ج

فلسيد منيب   ان فلحامل لبطاقة 

BL1988 فلتعريف فلوطنية

فلسيد  اسين   ان فلحامل لبطاقة 

MC145035 فلتعريف فلوطنية

فلحاملة  فتيحة   ان  فلسيد0 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

BE6611(5
ميساوي  فملصدق  فلسيد  لفائد0 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

BE07761ج

تقدر  و  فملشاعة  فلحقوق  جليع 

فألصل  في  فلتي  للكها   0/1 بالربع 

 120 فلتجاري فلكائن بالدفر فلبيضاء 
عن  عبار0  هو  و  فستبفسبورج  زنقة 

وفملسجل  فملنزلي  فألثاث  لبيع  محل 

بالسجل فلتجاري 2760ج1

تسجل  فلتعرضات  فان  وبذلك 

فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

بالدفر  فلتجاري  فلسجل  مكتب 

عشر  جلسة  أجل  فلبيضاء  فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فألولى و فلثانية .
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط

98 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف عد  2528ج1

حساب 12)18

تفويت حقوق مشاعة في أصلين 
تجاريين

فوتت :

فلحاملة  بيض  رفقية  فلسيد0 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

BK15211ج

فلحاملة  بيض  لطيفة  فلسيد0 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

BK15217ج

فلحاملة  فاطلة   وفن  فلسيد0 

JE195296 لبطاقة فلتعريف فلوطنية

فلسيد  فسية بيض قاصر لفائد0  

لبطاقة  فلحامل  بيض  لحسن 

.BK(5(979 فلتعريف فلوطنية
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فلسيد فحلد بيض فلحامل لبطاقة 

BK(فلتعريف فلوطنية ج7ج)ج

فلكائن  مخرز0  تجاري  أصل   -  1

شعيب  شارع   11 فلبيضاء  بالدفر 

فلدكالي

فلكائن  مقهى  تجاري  أصل   -  (

شعيب  شارع   15 فلبيضاء  بالدفر 

فلدكالي

فلتجاري  بالسجل  وفملسجل 

006268/00627(/006272/006266

تسجل  فلتعرضات  فان  وبذلك 

فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

بالدفر  فلتجاري  فلسجل  مكتب 

عشر  جلسة  أجل  فلبيضاء  فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فألولى وفلثانية.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط

99 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف عد  2512ج1

حساب )1)18

بيع أصل تجاري
فوت فلسيد محلد رفكع فلحامل 

B(6(066 لبطاقة فلتعريف فلوطنية

لعزيري  فحلد  فلسيد  لفائد0 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

مجلوع فألصل فلتجاري   M(2(912

بالدفر  فلكائن  فألسلاك  لبيع  فملعد 

فلخطاب  فبن  علر  حي  فلبيضاء 

مرس  علالة فلفدفء  ج2ج  متجر رقم 

فلسلطان وفملسجل بالسجل فلتجاري 

عد  25766ج

تسجل  فلتعرضات  فان  وبذلك 

فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

بالدفر  فلتجاري  فلسجل  مكتب 

عشر  جلسة  أجل  فلبيضاء  فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فألولى و فلثانية.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط

100 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف عد  )251ج1

حساب 18)18
بيع أصل تجاري

فلرحلوني  كلال  فلسيد  فوت 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

BE528561

فلحلدفني  غانم  فلسيد  لفائد0 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
6)ج)BK16 مجلوع فألصل فلتجاري 

فملعد لتجار0 فألوفئي وفللوفزم فملنزلية 

بجليع أنوفعها فلكائن بالدفر فلبيضاء 

وفملسجل  فلصغيب  حسن  شارع   68

بالسجل فلتجاري عد  0920)0

تسجل  فلتعرضات  فان  وبذلك 

فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

بالدفر  فلتجاري  فلسجل  مكتب 

عشر  جلسة  أجل  فلبيضاء  فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فألولى و فلثانية.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط

101 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف رقم  2510ج1

حساب رقم ج))18

عقد تقدمة
فلسليبس  بناني  زينب  فلسيد)0) 

رقم  فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

BE751ج0ج

بصفته ملتل للشخص فلطبيعي 

بالدفر  فلتجاري  بالسجل  ومسجل 

فلبيضاء تحت عد  782)02

في  لشركة  وحيد  مسيب  وبصفته 

طور فلتكوين

جصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما  لي :

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة 

فلبيضاء  فلدفر  بوملان  صيدلية   

SARL AU

محدو 0  مسؤولية  ذفت  شركة 

بشريك وفحد مقرها فالجتلاعي

ب 2-4 شارع بوملان حي موالي عبد 

هللا عين فلشق فلدفر فلبيضاء.

تم مساهلة في فلشركة فملذكور0 
أعاله بجليع عناصر أصول وجصوم 
فلطبيعي  للشخص  فلتجاري  فألصل 
للعناصر  مالكة  فلشركة  وتصبح 
فملساهم بها فبتدفءف من  وم تسجيلها 

في فلسجل فلتجاري
من  فملستفيد0  للشركة  سيكون 
لالصل  فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 
من  فبتدفء  تقدمته  فلحال  فلتجاري 
توقيع هذف فلعقد و سيكون لها أ ضا 
فلنهائي لهذه  فالنشاء  فالنتفاع فبتدفء 
فلكائن  فلتجاري  فألصل  فلشركة 
بالدفر فلبيضاء ب 2-4 شارع بوملان_ 
حي موالي عبد هللا عين فلشق فلدفر 

فلبيضاء
وفملسجل بالسجل فلتجاري تحت 

عد  782)02
تسجل  فلتعرضات  فان  وبذلك 
فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

بكتب فلسجل فلتجاري
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط

102 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء
ملف عد  2516ج1

حساب 01)18
تفويت حقوق مشاعة في فصل 

تجاري
فوت فلسا 0

لبطاقة  فلحامل  شلس  محلد 
BK1(فلتعريف فلوطنية 6)7ج

لبطاقة  فلحاملة  شلس  لطيفة 
BK1(فلتعريف فلوطنية 7)7ج

لبطاقة  فلحاملة  شلس  فلزهر0 
BK177979 فلتعريف فلوطنية

لبطاقة  فلحاملة  ملسوكر  فاطلة 
BE9فلتعريف فلوطنية 75ج

لفائد0
شلس  فلوفحد  عبد  فلسيد 
فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

BK19096ج
فلحامل  شلس  هللا  عبد  فلسيد 
فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.BK(5982ج

فلحامل  شلس  سعيد  فلسيد 
فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

BK(ج2ج8ج
جليع فلحقوق فملشاعة في فألصل 
فلتجاري فملعد لبيع فألعشاب بنصف 
حي  فلبيضاء  بالدفر  فلكائن  فلجللة 
وفملسجل   1( رقم   (8 بوجدور زئقة 
عد   تحت  فلتجاري  بالسجل 

)96/008222/007996/00822ج7ج0
تسجل  فلتعرضات  فان  وبذلك 
فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بلكتب 
بالدفر  فلتجاري  فلسجل  مكتب 
عشر  جلسة  أجل  فلبيضاء  فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فألولى وفلثانية.
فلنشر0 فألولى

عن رئيس كتابة فلضبط

103 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء
ملف عد  2518ج1

حساب )0)18
تفويت حقوق مشاعة في أصل 

تجاري
فوت

فلحامل  شلس  محلد  فلسيد 
فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

BK1(6)7ج
فلحاملة  شلس  لطيفة  فلسيد0 
فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

BK1(7)7ج
فلحاملة  شلس  فلزهر0  فلسيد0 
فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

BK177979
فلحاملة  ملسوكر  فاطلة  فلسيد0 

BE9لبطاقة فلتعريف فلوطنية 75ج
لفائد0 

شلس  فلوفحد  عبد  فلسيد 
فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

BK19096ج
فلحامل  هللا  عبد  شلس  فلسيد 
فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

BK(5982ج
فلحامل  شلس  سعيد  فلسيد 
فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.BK(ج2ج8ج
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جليع فلحقوق فملشاعة في فألصل 

فلتجاري فملعد لبيع فألعشاب بنصف 

حي  فلبيضاء  بالدفر  فلكائن  فلجللة 

فملسجل  و  ج  رقم  2ج  زنقة  بوجدور 

عد   تحت  فلتجاري  بالسجل 

)96/008222/007996/00822ج7ج0

تسجل  فلتعرضات  فان  وبذلك 

فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

بالدفر  فلتجاري  فلسجل  مكتب 

عشر  جلسة  أجل  فلبيضاء  فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فألولى وفلثانية.

فلنشر0 فألولى
عن رئيس كتابة فلضبط

104 مكرر

فملحكلة فلتجارية بالدفر فلبيضاء

ملف عد  2)25ج1

حساب ج0)18

بيع أصل تجاري

فوت

فلحاملة  ريا�سي  عزيز0  فلسيد0 

A72(898 لبطاقة فلتعريف فلوطنية

فلنيلو  محلد  فلسيد  لفائد0 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

HA012)ج

مجلوع فألصل فلتجاري وهو عبار0 

بالدفر  فلقلاش  ألكياس  محل  عن 

زنقة  فلخطاب  بن  حي علر  فلبيضاء 

85 وفملسجل  27 فملحل فلتجاري رقم 

بالسجل فلتجاري عد  )00085

تسجل  فلتعرضات  فان  وبذلك 

فلتجارية  باملحكلة  فلضبط  بلكتب 

بالدفر  فلتجاري  فلسجل  مكتب 

عشر  جلسة  أجل  فلبيضاء  فجل 

 وما فملوفلي للنشر0 فألولى وفلثانية.

فلنشر0 فألولى
عن رئيس كتابة فلضبط

105 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
تقد م فألصل فلتجاري

كحصة في شركة
ملف فإلشهار رقم : 87

حساب رقم : 561)
فلسجل فلتجاري : 5172

إن رئيس كتابة فلضبط باملحكلة 
أسفله  فملوقع  بالصوير0  فالبتدفئية 

 صرح :
مربم  عرفي  عقد  بلقت�سى  أنه 
بتاريخ 8  يسلرب 1)2)، وفملؤ ى عنه 
10  يسلرب  بتاريخ  فلتسجيل  رسوم 
فلرؤوف  عبد  فلسيد  قام   ،(2(1
بطاقته  فلجنسية  مغربي  بوها ، 
بتقد م   ،N191ج رقم  فلوطنية 
جليع عناصر فألصل فلتجاري فلكائن 
 5 فلتجزئة  فلعقبة  شارع   (85 برقم 
نشاط  مللارسة  ويستغل  فلصوير0، 
بالسجل  فملسجل  فلتأمينات)  )وكيل 
فالبتدفئية  باملحكلة  فلتجاري 
وفملقدر   ،5172 بالصوير0 تحت رقم 
بثلن 1.222.222  رهم حسب تقرير 
مرفقب فلحسابات فلسيد0 هجريوي 
 ،(2(1 نوفلرب   (9 وفملؤرخ في  زهر0، 
في طور   - في فلشركة  وذلك كحصة 
 MOGADOR فملسلا0   - فلتأسيس 

.ASSURANCE SARL AU
وعليه فعلى فلدفئنين أن  تقدموف 
فلسجل  مكتب  إلى  بتعرضاتهم 
أجل  فملحكلة  فجل  بهذه  فلتجاري 
فإلعالن  هذف  نشر  تاريخ  من   بتدئ 
فألول وينتهي في فليوم فلخامس عشر 

من نشر فإلعالن فلثاني.
فلنشر0 فلثانية

عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

39 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
صيدلية فلشاللين

سال، 72 مكرر، زنقة فلشاللين
فلسجل فلتجاري بسال

تحت رقم 1702ج
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 1/18)2)
حساب رقم : 0ج000

من  حرر  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

موثقة  ليلى بوعيا ،  طرف فألستاذ0 

بسال، مؤرخ بتاريخ ج نوفلرب 1)2)،

باع فلسيد حجي جالل،

لفائد0 فلسيد بنيس حكيم،

وفلذي  فلتجاري  فألصل  جليع 

وفملسلا0  صيدلية  عن  عبار0  هو 

فلكائنة بلد نة  «صيدلية فلشاللين» 
فلشاللين،  زنقة  مكرر،   72 سال، 

بسال  فلتجاري  بالسجل  وفملسجلة 

تحت رقم 1702ج.

 وعليه ستقبل فلتعرضات بلصلحة

فملحكلة  لدى  فلتجاري  فلسجل 

أقصاه  أجل  بسال  فجل  فالبتدفئية 

تاريخ  من  )15)  وما  عشر  جلسة 

طبقا  وذلك  فلثاني،  فإلعالن  صدور 

لللا 0 80 من مدونة فلتجار0.
فلنشر0 فلثانية

41 مكرر

املحكمة االبتدائية بميدلت
إشهار بيع أصل تجاري

طبقا للفصل ج8 وما  ليه من 

فلقانون رقم ج95.1

في  مؤرخ  رسمي  عقد  بلقت�سى 

محلد  فلسيد  باع   (2(1 11  ونيو 

بعلار0 فلساكن  بوجندفر    وسف 
 ) شقة 8 أكدفل، فلرباط، رقم بطاقة 

 A62901ج رقم  فلوطنية  تعريفه 

 55 للسيد محلد شامي فلساكن ب 

فلشقف،  عين  طريق  نصحة  حي 

فلوطنية  تعريفه  بطاقة  رقم  فاس 

CD509414 فألصل فلتجاري فملللوك 

صيدلية  عن  عبار0  هو  وفلذي  له 

موالي  شارع  مكرر   (56 وفلكائن 

عناصره  بجليع  ميدلت  ف ريس 

بثلن فجلالي قدره  فملا  ة وفملعنوية 

بالسجل  وفملسجل  552.222  رهم 

فالبتدفئية  فملحكلة  لدى  فلتجاري 

بليدلت تحت رقم 7808.

وعلى  فئني فلبائع فملذكور أعاله أن 

 وجهوف تعرضاتهم إلى كتابة فلضبط 

قسم فلسجل فلتجاري لدى فملحكلة 

فالبتدفئية بليدلت  فجل أجل  بتدئ

من تاريخ نشر فإلعالن فألول وينتهي   
في فليوم فلخامس عشر )15) من نشر 

فإلعالن فلثاني.
فلنشر0 فلثانية

عن رئيس كتابة فلضبط

43 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مكتب فلسجل فلتجاري

 هبة أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة فلضبط 
باملحكلة فالبتدفئية بتطوفن، تطبيقا 
من مدونة  ج8  فلفصل  لللقتضيات 

فلتجار0، فلقانون رقم 19-95.
عدلي  عقد  بلقت�سى  أنه  يعلن   
محرر من طرف فالستاذفن فلشرفوي 
فلرزفق  عبد  فلقا�سي  وف ت  محلد 
فالستئناف  محكلة  بدفئر0  فلعدالن 
 ،(2(1/11/(0 في  بتاريخ  بتطوفن، 
أحلد   ف ت  عزيز  فلسيد  وهب 
فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
590)0جL، فألصل فلتجاري فلوفقع ب 
0)1 شارع علر فملختار طابولة تطوفن 
وفملخصص لبيع فلعقاقيب بالتقسيط، 
باملحكلة  فلتجاري  بالسجل  وفملقيد 
رقم  عد   تحت  بتطوفن  فالبتدفئية 
828)0، وذلك لفائد0 فلسيد محلد 
فإل ري�سي ف ت فحلد  فلحامل لبطاقة 

.L051755 فلتعريف فلوطنية
بلصلحة  فلتعرضات  وستقبل 
فلسجل فلتجاري باملحكلة فإلبتدفئية 
15  وما  غا ة  إلى  وذلك   بتطوفن 

من صدور فإلعالن فلثاني.
فلنشر0 فألولى

رئيس مصلحة كتابة فلضبط

1 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة فلضبط
مكتب فلسجل فلتجاري

إعالن عن بيع 50% من أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة فلضبط 

باملحكلة فالبتدفئية بتطوفن.
تطبيقا ملقتضيات فلفصل ج8 من 

مدونة فلتجار0 فلقانون رقم 19.95.
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عرفي  عقد  بلقت�سى  أنه  يعلن 
 (2(1 فاتح  يسلرب  بتاريخ  فملؤرخ 
فلتسجيل  مكتب  بسجل  وفملسجل 
وفلتلرب بتطوفن، بسجل فإل دفع رقم 
بتاريخ  2ج60)  رقم  وصل  8ج71ج 
علر  فلسيد  باع   ،(2(1 ج  يسلرب 
لبطاقة  فلحامل  فملغربي،  فلوالنتي، 
 L172052، رقم  فلوطنية  فلتعريف 
فلوفقع  فلتجاري  فألصل  من   %50
 155 رقم  فمللكي  فلجيش  بشارع 
فملالبس  لبيع  وفملخصص  تطوفن 
فلجاهز0 بالتقسيط، وفملقيد بالسجل 
فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية بتطوفن 
تحت رقم )80ج6 باملشاركة فلفعلية 
مع فلسيد فلتخريفة علر بنسبة %30 
بنسبة  فسلاعيل  فلتخريفة  وفلسيد 
علر  فلسيد  لفائد0  وذلك   %20
لبطاقة  فلحامل  فملغربي،  فلتخريفة، 

.L166فلتعريف فلوطنية رقم 87ج
بلصلحة  فلتعرضات  وستقبل 
فلسجل فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية 
بتطوفن وذلك إلى غا ة  جلسة عشر 

)15)  وما من صدور فإلعالن فلثاني.
فلنشر0 فلثانية

رئيس مصلحة كتابة فلضبط

45 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن بيع فرع من أصل تجاري

ملف رقم 5)/1)2)
حساب رقم 7625)

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
بتاريخ  ومسجل   (2(1  )  يسلرب 
باع فلسيد فبرفهيم   (2(1 9  يسلرب 
فلتعريف  لبطاقة  فلحامل  شاكر، 
فلسيد  إلى   Y99915 رقم  فلوطنية 
لبطاقة  فلحامل  سفاري،  بوشعيب 
 M(08075 رقم  فلوطنية  فلتعريف 
فملسجل  فلتجاري  فألصل  من  فرع 
رقم  تحت  فلتجاري  بالسجل 
 RESIDENCE ب  فلكائن  )5ج5) 
 NOUR IMM A13 SAADA III EL
تحت  نشاط  فيه  فملزفول   JADIDA
 MARCHAND PARFUMS فسم 
 COMMUNS AU PETIT DETAIL
وفلكيفية  فلشروط  حسب  وذلك 

فملذكور0 في فلعقد.

تقبل  فلتعرضات  فإن  وعليه، 
فالبتدفئية  باملحكلة  فلضبط  بكتابة 
بالجد د0  فجل أجل  جلسة عشر 

)15)  وما من تاريخ فلنشر0 فلثانية.
فلنشر0 فلثانية

فملشرف على مصلحة فلسجل فلتجاري

42 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
إعالن عن بيع أصل تجاري

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
فلضبط باملحكلة فالبتدفئية بربشيد، 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   أنه 
فلسيد  فوت   ،(2(1 ج1  يسلرب 
محلد باركو، فلحامل لبطاقة فلتعريف 
فلساكن   ،Q979( رقم  فلوطنية 
فلليل،  مسك  إقامة  زناتة،  زنقة   0
فلطابق 11 فلشقة 87، طنجة، لفائد0 
فلسيد توفيق فنان، فلحامل لبطاقة 
 ،W(07656 فلتعريف فلوطنية رقم 
تجزئة فلربيع،   (8 فلزنقة   8 فلساكن 
فملستغل  فلتجاري  فألصل  برشيد، 
بزنقة  فلكائن  فملختلفة،  فلتجار0   في 
حي  اسلينة،  فلصنوبري،  بكر  أبو 
بالسجل  برشيد وفملسجل  ج،  فلرقم 
فلتجاري باملحكلة فالبتدفئية بربشيد 
تحت رقم )260) وذلك بثلن إجلالي 

قدره 112.222  رهم.
فلتعرضات تقدم  فجليع  وعليه، 
- مكتب  بكتابة ضبط هاته فملحكلة 
فلسجل فلتجاري  فجل أجل  جلسة 
فلنشر0  تاريخ  من  )15)  وما  عشر 

فألولى وفلثانية.
فلنشر0 فلثانية

عن رئيس مصلحة كتابة فلضبط

38 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
ملف عد : 1/))2)
حساب رقم : 12879
تفويت أصل تجاري

 MOHTARIF LARBI 5: فوت 
 C.I.N.I 1355219(  DEMEURANT

.À BNI MELLAL
 Dinar abdellah (C.I.N  : إلى 
 I312096( Demeurant à Beni
.Mellal LAGHDIRA LHMRA N 61

فملوجو   فلتجاري  فألصل  مجلوع 
 Personne physique (ghdira؛ ب 
 hamra beni  Mellel( Au TPI Beni

.Mell
ب  فلتجاري  بالسجل  وفملسجل 

BENI MELLAL تحت عد  8ج)12.
تسجل   فلتعرضات  فإن  وبذلك 
بلكتب  فلضبط  بامللحكلة فلتجارية 
)مكتب فلسجل فلتجاري)  فجل أجل 
جلسة عشر  وما فملوفلي للنشر0 فألولى 

وفلثانية.
فلنشر0 فألولى

24 مكرر

فملحكلة فالبتدفئية بالحسيلة
ملف عد : 1/))2)
حساب رقم : 12879

تقد م أصل تجاري حصة في شركة
مصحح  عرفي  عقد  بلقت�سى 
لدى   (2(( 0  نا ر  بتاريخ  فالمضاء 
فملقاطعة فلرفبعة بالحسيلة وفملسجل 
بالحسيلة  وفلتنرب  فلتسجيل  بإ فر0 

 وم 0  نا ر ))2).
جابة،  نزهة  فلسيد0  قدمت 
فألندلس  زنقة  بالحسيلة  فلساكنة 
 ،15 رقم  فلشقة  فالحباس  علار0 
وفلحامل للبطاقة فلوطنية للتعريف 
R108796 وفملسجلة في فلسجل  رقم 

فلتجاري  رقم )ج5ج1.
 Golden Knowledge لشركة 
شركة ذفت مسؤولية محدو 0 فلكائن 
مقرها زنقة فألندلس علار0 فالحباس 
رقم 15 فلحسيلة في طور فلتأسيس.

فلكائن بالطابق  فألصل فلتجاري  
 97 فلثاني شارع محلد فلخامس رقم 
فملا  ة  عناصره  بجليع  فلحسيلة 
وفملعنوية بثلن قدره 8722)1  رهم.

فعلى  فئني مقدمة فألصل فلتجاري 
فملذكور أعاله  تقد م تعرضاتهم لدى 
باملحكلة  فلتجاري  فلسجل  مكتب 
أجل  بالحسيلة  فجل  فالبتدفئية 
أقصاه  جلسة عشر0  وما بعد فلنشر 

فلثاني.
فلنشر0 فألولى

25 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي

رقم 9/05ج6)/1)2)

ملخص فلحكم أو فلقرفر
فالسم فلعائلي :  رباني بوعصامي  

فلشخ�سي : أمين

فبن : محلد

أمه : جليصة بنت فلعربي

فملولو  بتاريخ : 1998  بفاس 

12  رب فلقليلي  بالرقم  فلساكن: 

فلكزير0 فملد نة فلقد لة فاس.

حكم عليه بتاريخ : 1)2)/27/12 

من طرف غالفة فلجنا ات بفاس.

بعد  فلفسا   جريلة  أجل   من 

إعا 0 فلتكييف من جنا ة فالغتصاب.

  (2(( ومعاقبته عن ذلك بشهرين 

حبسا  نافذف وتحلله فلصائر وفالجبار 

في فأل نى وبرفءته من فلسرقة.
فلرئيس

 ملثل فلنيابة فلعامة

كاتب فلضبط

8

محكلة فالستئناف بفاس

ملف جنائي رقم 601/128)/1)2)

ملخص فلحكم أو فلقرفر
فالسم فلعائلي : فلحيلر.

فالسم فلشخ�سي : محلد.

بنت  فاطلة   : وأمه  علي،   : فبن 

فمبارك.

فملولو  بتاريخ : 2)  يسلرب 1995 

بليسور.

فلساكن : با كلي فلشلالي ميسور.

أكتوبر   (8  : بتاريخ  عليه  حكم 

فلجنا ات  غرفة  طرف  من   (2(1

بفاس،

بقاصر  فلتغرير  جنا ة  أجل  من 

وهتك عرضها  ون فعتبار فلعنف.

وفحد  بسنة  ذلك  عن  ومعاقبته 

فلصائر  وتحليله  نافذف  حبسا   (1(

وفالجبار في فأل نى.
فلرئيس

ملثل فلنيابة فلعامة

كاتب فلضبط

30
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محكلة فالستئناف بفاس
ملف جنائي رقم )5/ج61)/1)2)

ملخص فلحكم أو فلقرفر
فالسم فلعائلي : بن جيي.

فالسم فلشخ�سي : محلد.
فبن : فسلاعيل، وأمه : حيا0 بنت 

جلول.
 (220 فربف ر   8  : بتاريخ  فملولو  

بفاس.
1) حي  092 زنقة  : برقم  فلساكن 

فملسيب0 فاس.
نوفلرب   15  : بتاريخ  عليه  حكم 
فلجنا ات  غرفة  طرف  من   (2(1

لألحدفث بفاس،
من أجل جنا ة فلسرقة فملوصوفة 

بالتعد  وفستعلال مفاتيح مزور0.
ومعاقبته عن ذلك بسنة وفحد0 
)1) موقوف فلتنفيذ وتحليله فلصائر 

 ون فجبار.
فلرئيس

ملثل فلنيابة فلعامة

كاتب فلضبط

31

محكلة فالستئناف بفاس
ملف جنائي رقم ))1/)60)/1)2)

ملخص فلحكم أو فلقرفر
فالسم فلعائلي : زعيم.

فالسم فلشخ�سي : أسامة.
فاطلة بنت   : وأمه  محلد،   : فبن 

ميلو .
 1999 12  نا ر   : بتاريخ  فملولو  

بدوفر ف ت جليفة فلعنوصر.

 فلساكن : بدوفر ف ت جليفة فلعنوصر
صفرو.

فاتح نوفلرب   : حكم عليه بتاريخ 
فلجنا ات  غرفة  طرف  من   (2(1

بفاس،
فلتغرير  في  فملشاركة  أجل  من 
عنف  بدون  عرضها  وهتك  بقاصر0 
من   075  -  080 للفصلين  طبقا 
فلقانون فلجنائي بعد إعا 0 فلتكييف.

 (6( بستة  ذلك  عن  ومعاقبته 
فلصائر  نافذف وتحليله  أشهر حبسا 

تضامنا وفالجبار في فأل نى.
فلرئيس

ملثل فلنيابة فلعامة

كاتب فلضبط

32

محكلة فالستئناف بفاس

ملف جنائي رقم ))1/)60)/1)2)

ملخص فلحكم أو فلقرفر
فالسم فلعائلي : زعيم.

فالسم فلشخ�سي : رشيد.

فاطلة بنت   : وأمه  محلد،   : فبن 

علي.

 (221 12  نا ر   : بتاريخ  فملولو  

بصفرو.

فلساكن : بدوفر ف ت جليفة جلاعة 

فلعنوصر صفرو.

فاتح نوفلرب   : حكم عليه بتاريخ 

فلجنا ات  غرفة  طرف  من   (2(1

بفاس،

بقاصر0  فلتغرير  أجل جنحة  من 
طبقا  عنف  بدون  عرضها  وهتك 
فلقانون  من   075  -  080 للفصلين 

فلجنائي بعد إعا 0 فلتكييف.
ومعاقبته عن ذلك بسنة وفحد0 
فلصائر  وتحليله  نافذف  حبسا   (1(

تضامنا وفالجبار في فأل نى.
فلرئيس

ملثل فلنيابة فلعامة

كاتب فلضبط

33

محكلة فالستئناف بفاس
ملف جنائي رقم ج601/18)/1)2)

ملخص فلحكم أو فلقرفر
فالسم فلعائلي : فألبيض.

فالسم فلشخ�سي : أسامة.
بنت  ليلى   : وأمه  عثلان،   : فبن 

عالل.
 (221 مارس  ج   : بتاريخ  فملولو  

بفاس.
مكرر بلوك أ   (16 برقم   : فلساكن 

حي زوفغة فلعليا فاس.
نوفلرب   (9  : بتاريخ  عليه  حكم 
فلجنا ات  غرفة  طرف  من   (2(1

بفاس،
بقاصر0  فلتغرير  أجل جنحة  من 
طبقا  عنف  بدون  عرضها  وهتك 
فلقانون  من   075  -  080 للفصلين 
طبقا  فلتكييف  إعا 0  بعد  فلجنائي 

لللا 0 )ج0 من ق م ج.

ومعاقبته عن ذلك بسنة وفحد0 

حبسا موقوف فلتنفيذ وتحليله   (1(

فلصائر وفالجبار في فأل نى.
فلرئيس

ملثل فلنيابة فلعامة

كاتب فلضبط

34

محكلة فالستئناف بفاس

ملف جنائي رقم 601/105)/1)2)

ملخص فلحكم أو فلقرفر
فالسم فلعائلي : فلزفهد.

فالسم فلشخ�سي : رضوفن.

فضيلة بنت   : وأمه  محلد،   : فبن 

محلد.

 (221 ج  نا ر   : بتاريخ  فملولو  

بفاس.
حي   80 زنقة   7 برقم   : فلساكن 

فلتقدم عين هارون فاس.

نوفلرب   ((  : بتاريخ  عليه  حكم 

فلجنا ات  غرفة  طرف  من   (2(1

بفاس،

من أجل جنا ة فجتطاف قاصر 

وفلتغرير بها تحت فلتهد د.

)ج)  بثالث  ذلك  عن  ومعاقبته 

سنوفت حبسا نافذف وتحليله فلصائر 

تضامنا وفالجبار في فأل نى.
فلرئيس

ملثل فلنيابة فلعامة

كاتب فلضبط

35
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 
وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 
 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2(1/07
فلذي سيجري على فلعقار فملسمى بال  
فإل فرية  فلشها 0  موضوع  فملغروس 
قطعة  كرفء  عقد  ذي   5(81 رقم 
أرضية فالحية محرر بتاريخ 8 أكتوبر 
فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفجد   (2(1
وزفن،  إقليم  زومي،  زومي،  فئر0 
إلى   (2(( 1ج  نا ر  من تاريخ  فبتدفء 
في  بحث علني   (2(( فربف ر   9 غا ة 
بئب  بإنجاز  فلتبجيص  مشروع  شأن 
وجلب فملاء منه، من أجل فالستعلال 
فملاشية وسقي مساحة  فملنزلي وإروفء 
فلسيد شرنان  لفائد0  هكتارفت   4,9
فلتعريف  لبطاقة  فلحامل  وسيم 

.GM115((فلوطنية ج
9

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر
ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 
رقم  لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 
12  نا ر  بتاريخ   (2(1/05 ح.ج 
فلعقارين  على  فلذي سيجري   (2((
فملسليين رفس عين مر�سى ذي رسم 
شرفء ض بعد  72ج وتاعساويت ذي 
رسم شرفء ض بعد  00ج فملتوفجد ن 
قيا 0  تزكيت،  فلتبفبية  بالجلاعة 
من  فبتدفء  ففرفن،  إقليم  تزكيت، 
غا ة إلى   (2(( فربف ر   0  تاريخ 
))2) بحث علني في شأن  10 فربف ر 
مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  منه،  فملاء 
1,50 هكتارف لفائد0 فلسيد رحو عامر 
فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.D81887
10

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 6  نا ر  بتاريخ   (2((/15

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

بالجلاعة  فملتوفجد   5 بريدعة 

فلتبفبية عين فلجوهر0،  فئر0 تيفلت، 

تاريخ من  فبتدفء  فلخليسات،   إقليم 

فربف ر  ج  غا ة  إلى   (2(( 5)  نا ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

منه، من أجل سقي مساحة 1,5654 

هكتارف لفائد0 فلسيد0 حليلة حلا 0 

لبطاقة  فلحامل  حلا 0  وسيب ن 

G(6756( فلوطنية   فلتعريف 

.Gو 12)65ج

11

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2(1/00

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فلعقاري  فلرسم  ذي  عالل  مرزيق 

فملتوفجد بالجلاعة  5606ج/25  رقم 

عين  قيا 0  فللوح،  عين  فلتبفبية 

 فللوح، إقليم ففرفن، فبتدفء من تاريخ

فربف ر   10 غا ة  إلى   (2(( فربف ر   0

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

منه، من أجل سقي مساحة 1,1140 

هكتارف لفائد0 فلسيد بنللقدم فؤف  

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.BE9180(

12

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 6  نا ر  بتاريخ   (2((/18

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

رقم  فلعقاري  فلرسم  ذي   ( جد جة 

بالجلاعة  فملتوفجد   16/12198

فلتبفبية عين فلجوهر0،  فئر0 تيفلت، 

تاريخ من  فبتدفء  فلخليسات،   إقليم 

فربف ر  ج  غا ة  إلى   (2(( 5)  نا ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

منه، من أجل سقي مساحة 1,2972 

سليكان  فلسيد0  لفائد0  هكتارف 

فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة  سومية 

.G1فلوطنية 9ج52ج

13

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ  5ج/))2) 

فلذي سيجري على فلعقار فملسمى بال  

رقم  فلعقاري  فلرسم  ذي  فلسعد ة 

فملتوفجد بالجلاعة فلتبفبية   F/1886

إقليم  فقورفر،  فئر0 صفرو،  فغبالو 

فربف ر  1ج  تاريخ  من  فبتدفء  صفرو، 

))2) بحث  9 فربف ر  ))2) إلى غا ة 

فلتبجيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  فملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

أجل سقي مساحة 2ج هكتارف لفائد0 

فلحامل  محلد  فلعدلوني  فلسيد 

.C7441 لبطاقة فلتعريف فلوطنية

14

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر
ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 
رقم  لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 
6  نا ر  بتاريخ   (2(1/(2 ح.ج 
فلعقار  على  سيجري  فلذي   (2((
ذي  فلقربوص  فدفن  فملسمى 
980ج)/16  رقم  فلعقاري  فلرسم 
ف ت  فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفجد 
تيفلت،  فلحجامة،  فئر0  بويحيى 
تاريخ من  فبتدفء  فلخليسات،   إقليم 
فربف ر  ج  غا ة  إلى   (2(( 5)  نا ر 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((
فملاء  وجلب  ثقبين  بإنجاز  فلتبجيص 
 0 مساحة  سقي  أجل  من  منهلا، 
هكتارف لفائد0 فلسيد ن زبيب بلعزري 
وعبد فلرزفق موالي فلحامل لبطاقة 
فلتعريف فلوطنية AB(05790 ورقم 

.K15860(
15

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر
ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 
وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 
17/))2) بتاريخ 6  نا ر ))2) فلذي 
سيجري على فلعقار فملسمى باهية 2) 
 K/0852( فلعقاري رقم  فلرسم  ذي 
ف ت  فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفجد 
إقليم  فلخليسات،  ميلون،  فئر0 
تاريخ من  فبتدفء   فلخليسات، 
فربف ر  ج  غا ة  إلى   (2(( 5)  نا ر 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((
وجلب  وثقب  بئب  بإنجاز  فلتبجيص 
مساحة  أجل سقي  من  منهلا،  فملاء 
فلسيد0  لفائد0  هكتارف   26,8337
فلحاملة  معها  ومن  فاضلة  بوبية 
فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.D16025ج
16
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 6  نا ر  بتاريخ   (2((/10

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

رقم  فلعقاري  فلرسم  ذي   ( جد جة 

بالجلاعة  فملتوفجد   16/12198

فلتبفبية عين فلجوهر0،  فئر0 تيفلت، 

تاريخ من  فبتدفء  فلخليسات،   إقليم 

فربف ر  ج  غا ة  إلى   (2(( 5)  نا ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

 1,25 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

فملنصوري  فلسيد0  لفائد0  هكتارف 

لبطاقة  فلحاملة  حسناء  فليحياوي 

.AB159575 فلتعريف فلوطنية

17

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 6  نا ر  بتاريخ  ج1/))2) 

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

رقم  فلعقاري  فلرسم  ذي   ( جد جة 

بالجلاعة  فملتوفجد   16/12198

فلتبفبية عين فلجوهر0،  فئر0 تيفلت، 

تاريخ من  فبتدفء  فلخليسات،   إقليم 

فربف ر  ج  غا ة  إلى   (2(( 5)  نا ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

وجلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  فملاء 

فلسيد لفائد0  هكتارف   1,0780 

عبد فلخالق ستب هللا وسومية فلزهر 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.AB1و7)66ج AB10ج19ج

18

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

6)/1)2) بتاريخ 7  نا ر ))2) فلذي 

حوط  فملسمى  فلعقار  على  سيجري 

بعد   ملكية ضلن  عقد  ذي  صول 

فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفجد   (21

إقليم تاز0،  فلصليعة،  فئر0 تاهلة، 

إلى   (2(( 6)  نا ر  من تاريخ  فبتدفء 

في  بحث علني   (2(( فربف ر   0 غا ة 

بئب  بإنجاز  فلتبجيص  مشروع  شأن 

منه من أجل فالستعلال  وجلب فملاء 

فملنزلي لفائد0 فلسيد معلال ميلون 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.E17752رقم ج

36

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2(1/08

فلعقارين  على  سيجري  فلذي 

مطلب  ذي  مومرماغ  فملسليين 

ذي  ومومرماغ  99ج59/8  فلتحفيظ 

 59/801( عد   فلتحفيظ  مطلب 

عين  فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفجد ن 

إقليم  عرمة،  عين  فلجلعة،  فئر0 

1ج  نا ر  تاريخ  من  فبتدفء  مكناس، 

))2) بحث  9 فربف ر  ))2) إلى غا ة 

فلتبجيص  مشروع  شأن  في  علني 

بحفر     بئب وجلب فملاء منه من أجل 

ج1ج2.8 هكتار لفائد0  سقي مساحة 

فلحاملة  مينة  بوسليليح  فلسيد0 

رقم  فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.D12)1)ج

37

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 7  نا ر  بتاريخ   (2((/1(

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فلعقاري  فلرسم  ذي   (2 سعد ة 

126)67/1 فملتوفجد بالجلاعة  عد  

باشوية  تاوجدفت،  عين  فلتبفبية 

فبتدفء  فلحاجب،  إقليم  تاوجدفت، 

غا ة  إلى   (2(( 8)  نا ر  تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (2(( فربف ر   7

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب وجلب 

منه، من أجل أغرفض صناعية  فملاء 

لفائد0  باملاء)  رياضية  قاعة  )تزويد 

فلسيد زروفل  وسف فلحامل لبطاقة 

.D951988 فلتعريف فلوطنية رقم

38

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2(1/6118

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

عد   فلعقاري  فلرقم  ذي   1 قاسمي 

إ فرية عد   ذي شها 0   25/75816

بالجلاعة  فملتوفجد  1)2)/7ج1 

فلتبفبية ف ت نعلان،  فئر0 فلحاجب، 

1ج  فبتدفء من تاريخ  إقليم فلحاجب، 

 (2(( 9 فربف ر  إلى غا ة   (2((  نا ر 

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص 

بإنجاز ثقب وجلب فملاء منه من أجل 

فملاشية  وإروفء  فملنزلي  فالستعلال 

لفائد0  هكتارفت   5 مساحة  وسقي 

فلسيد ن قاسمي رشيد وقاسمي موح 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحاملين 

.D178(و 1ج D6287(2 رقمي

39

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2((/57

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

ذي فلرسم فلعقاري عد    ( فشوفف 

 5))67/6 فملتوفجد بالجلاعة فلتبفبية

ف ت بورزوين،  فئر0 فلحاجب، إقليم 

1ج  نا ر  من تاريخ  فبتدفء  فلحاجب، 

))2) بحث  9 فربف ر  ))2) إلى غا ة 

فلتبجيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب فملاء منه من أجل 

لفائد0  هكتارفت   5 مساحة  سقي 

فلسيد0 فليز د كلثوم فلحاملة لبطاقة 

.D7(6098 فلتعريف فلوطنية رقم

40

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2((/56

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فلعقاري عد   فلرسم  ذي   ( مطيش 

بالجلاعة  فملتوفجد   67/(5527

فكورفي،  باشوية  فكورفي،  فلتبفبية 

1ج  فبتدفء من تاريخ  إقليم فلحاجب، 

 (2(( 9 فربف ر  إلى غا ة   (2((  نا ر 

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص 

بإنجاز ثقب وجلب فملاء منه من أجل 

سقي مساحة 1 هكتار لفائد0 فلسيد 

لبطاقة  فلحامل  جلعة  فمطيش 

.DNفلتعريف فلوطنية رقم ج92ج
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2((/50

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

ملك جلاعة  فر فم فلسلطان موضوع  

ذي   59/0(20 فلرسم فلعقاري عد  

مصا ق   21/(2(2 رقم  كرفء  عقد 

فملتوفجد  2)2)/ج2/)  بتاريخ  عليه 

فلتبفبية  فر فم فلسلطان،  بالجلاعة 

مكناس،  إقليم  عرمة،  عين   فئر0 

إلى   (2(( 1ج  نا ر  من تاريخ  فبتدفء 

في  بحث علني   (2(( فربف ر   9 غا ة 

بئب  بحفر  فلتبجيص  مشروع  شأن 

أغرفض  أجل  من  منه  فملاء  وجلب 

ومحطة  مسبح  )تزويد  صناعية 

 STE شركة  لفائد0  باملاء)  فلبنز ن 

 CPMPLEXE SIECLES D’OR SARL

AU في شخص ملثلها فلقانوني.

42

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ  ج5/))2) 

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فلرسم  ذي    P( 16( نوفني  تدفوت 

00)59/125 فملتوفجد  فلعقاري عد  

والل،  فئر0  ف ت  فلتبفبية  بالجلاعة 

فبتدفء  مكناس،  إقليم  عرمة،  عين 

غا ة  إلى   (2(( 1ج  نا ر  تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (2(( فربف ر   9

وجلب  بئب  بحفر  فلتبجيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  فملاء 

2.9252 هكتار لفائد0 فلسيد فعبوب 

فلتعريف  لبطاقة  فلحامل  هشام 

.V1(2فلوطنية رقم )6ج
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2((/5(

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

عد   فلعقاري  فلرسم  ذي   1 شان 

بالجلاعة  فملتوفجد  97ج25/09 

فلسلطان،  فئر0  فم  فلتبفبية  فر 

فبتدفء  مكناس،  إقليم  عرمة،  عين 

غا ة  إلى   (2(( 1ج  نا ر  تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (2(( فربف ر   9

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 أجل سقي مساحة  منه من  فملاء 

بنعدي  فلسيد0  لفائد0  هكتارفت 

فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة  حسنة 

.D76282( فلوطنية رقم
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2((/51

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فمناي مونة ذي شها 0 فمللكية عد  

بالجلاعة  فملتوفجد   (7/18((6

أكللوس،  فلحلام،  فئر0  فلتبفبية 

1ج  من تاريخ  فبتدفء  إقليم جنيفر0، 

 (2(( 9 فربف ر  إلى غا ة   (2((  نا ر 

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص 

أجل  من  منه  فملاء  وجلب  بئب  بحفر 

لفائد0  هكتار  ج1.8  مساحة  سقي 

فلسيد زرزوقي محلد فلحامل لبطاقة 

.V1فلتعريف فلوطنية رقم 7)8)ج
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2((/52

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فلعقاري  فلرسم  موضوع   1 فملسيب0 

عد   إ فرية  شها 0  ذي  عد  

بالجلاعة  فملتوفجد   172/(2(1

فلتبفبية ف ت والل،  فئر0 عين عرمة، 

1ج  من تاريخ  فبتدفء  إقليم مكناس، 

 (2(( 9 فربف ر  إلى غا ة   (2((  نا ر 

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص 

بإنجاز ثقب وجلب فملاء منه من أجل 

 ( مساحة  وسقي  فملنزلي  فالستعلال 

هكتارفت لفائد0 فلسيد شيكي محلد 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.D(189رقم ج
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2((/09

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فلتبست ذي ثبوت تصرف لالحتجاج 

فملتوفجد   (50 ص   0(8 بعد   ض 

مجاط،  فئر0  فلتبفبية  بالجلاعة 

أحوفز مكناس، إقليم مكناس، فبتدفء 

غا ة  إلى   (2(( 1ج  نا ر  تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (2(( فربف ر   9

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب وجلب 

 1 أجل سقي مساحة  منه من  فملاء 

فلسيد عكرمي محلد  لفائد0  هكتار 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.D150(2 رقم

47

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2((/(8

فملسمى فلعقار  على  سيجري   فلذي 

رقم  فملطلب  ذي  فلكرينات  أم 

 15 بتاريخ  كرفء  وعقد  9جج7ج/ر 

بالجلاعة  فملتوفجد   (2(1 فربف ر 

بنلنصور،  محلد  سيدي  فلتبفبية 

بنلنصور،  بنلنصور،  فئر0  قيا 0 

تاريخ  من  فبتدفء  فلقنيطر0،  إقليم 

فربف ر   7 غا ة  إلى   (2(( 8)  نا ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فلتبجيص بإنجاز ثقب وجلب فملاء منه 

هكتارفت   8 أجل سقي مساحة  من 

 FACTORY VALUE شركة  لفائد0 

ملثلة في شخص ملثلها   SARL AU
فلقانوني فلسيد عبد فالله فلحلدفوي 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
.G012861 رقم

48

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2((/(9

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فلرسم  ذي   V8( فملعلور0  إقامة 

فملتوفجد  ج8ج118/ج1  فلعقاري 

بالجلاعة فلتبفبية فلقنيطر0 فمللحقة 

إقليم  فلساكنية،  7،  فئر0  فإل فرية 

8)  نا ر  فبتدفء من تاريخ  فلقنيطر0، 

))2) بحث  7 فربف ر  ))2) إلى غا ة 

فلتبجيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب فملاء منه من أجل 

سقي حد قة فملنزل مساحتها 2.2262 

�سي  فمليلو ي  فلسيد  لفائد0  هكتار 

فلتعريف  لبطاقة  فلحامل  علي  بن 

.G79979 فلوطنية رقم

49
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ  0ج/))2) 

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فلعقاري  فلرسم  ذي   199 قصبة 

بالجلاعة  فملتوفجد  61086/ج1 

فلتبفبية مهد ة، باشوية مهد ة، إقليم 

8)  نا ر  فبتدفء من تاريخ  فلقنيطر0، 

))2) بحث  7 فربف ر  ))2) إلى غا ة 

فلتبجيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب فملاء منه من أجل 

سقي حد قة فملنزل مساحتها 2.2252 

ويعزفن  محلد  فلسيد  لفائد0  هكتار 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.Dرقم 75588ج
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ  6ج/))2) 

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

عد   فلعقاري  فلرسم  ذي  ريلوند 

فلجد د0  بسال  فلكائن   R/15252

قبيلة عامر طريقة فلقنيطر0 فملتوفجد 

باشوية  عامر،  فلتبفبية  بالجلاعة 

تاريخ  من  فبتدفء  إقليم سال،  عامر، 

فربف ر   7 غا ة  إلى   (2(( 8)  نا ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

7جج0.8  منه من أجل سقي مساحة 

هكتار لفائد0 فلسيد فلهام فضو فلخيب 

ومن معها فلحاملة لبطاقة فلتعريف 

.AB191802 فلوطنية رقم
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ  ج)/))2) 

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

عد   فلعقاري  فلرسم  ذي  ريلوند 

بالجلاعة  فملتوفجد   R/15252

إقليم  باشوية عامر،  فلتبفبية عامر، 

سال، فبتدفء من تاريخ 8)  نا ر ))2) 

بحث علني   (2(( فربف ر   7 إلى غا ة 

بإنجاز  فلتبجيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي  ثقب وجلب فملاء 

مساحة 0.8097 هكتار لفائد0 فلسيد 

فلهام فضو فلخيب ومن معها فلحاملة 

رقم  فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.AB191802
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2((/((

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فإلز هار 62 ذي فلرسم فلعقاري  عد  

فلكائن بقبيلة أوال   حيى   72/(296

فزغار،  فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفجد 

قيا 0 أزغار،  فئر0 سيدي سليلان، 

من  فبتدفء  سليلان،  سيدي  إقليم 

تاريخ 8)  نا ر ))2) إلى غا ة 7 فربف ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

 7.092( منه من أجل سقي مساحة 

برغوت محلد  فلسيد  لفائد0  هكتار 

فلتعريف  لبطاقة  فلحامل  معه  ومن 

.GA120856 فلوطنية رقم
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2((/(0

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فلعقاري   فلرسم  ذي  فلهيات  بال  

بالجلاعة  فملتوفجد   R/00ج1ج عد  

قيا 0 فملكرن،  فئر0  فلتبفبية فملكرن، 

فبتدفء  فلقنيطر0،  إقليم  بلنصور، 

غا ة  إلى   (2(( 8)  نا ر  تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (2(( فربف ر   7

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  فملاء 

187).1 هكتار لفائد0 فلسيد0 فهنية 

فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة  فلهيات 

.GB175522 فلوطنية رقم

54

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2((/(5

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

عد   فلعقاري  فلرسم  ذي  فتحية 

فلشرفر 0  بقبيلة  فلكائن   R/5(996

فملتوفجد بالجلاعة فلتبفبية فشبانات، 

إقليم  قيا 0 زيرفر0،  فئر0 فلشرفر 0، 

 (8 تاريخ  من  فبتدفء  سيدي قاسم، 

 (2(( 7 فربف ر  إلى غا ة   (2((  نا ر 

بحث علني في شأن مشروع فلتبجيص 

بإنجاز ثقب وجلب فملاء منه من أجل 

لفائد0  هكتارفت   5 مساحة  سقي 

فلسيد فلهاشمي غاني فلحامل لبطاقة 

.GK8755 فلتعريف فلوطنية رقم
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر
ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 
وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 
 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2((/(1
فلذي سيجري على فلعقارفت فملسلات 
بال  �سي فحلد بن فلعربي ذي فلرسم 
وبال    R/1757ج عد   فلعقاري 
فلرسم  ذي  أ  فلعربي  بن  فحلد  �سي 
وفمللك   R/1758ج عد   فلعقاري 
فملسمى ركرفكية ذي مطلب فلتحفيظ 
بالجلاعة  فملتوفجد0  10510/ر  عد  
فلتبفبية أوال  بن حلا ي، قيا 0 أوال  
بن حلا ي،  فئر0 سيدي سليلان، 
من  فبتدفء  سليلان،  سيدي  إقليم 
تاريخ 8)  نا ر ))2) إلى غا ة 7 فربف ر 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((
فملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 
 9.5199 منه من أجل سقي مساحة 
نعيلة  فلنية  فلسيد0  لفائد0  هكتار 
ومن معها فلحاملة لبطاقة فلتعريف 

.GK51881 فلوطنية رقم
56

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر
ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 
وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 
02/))2) بتاريخ 12  نا ر ))2) فلذي 
سيجري على فلعقار فملسمى �سي عسو 
 16/52767 ذي فلرقم فلعقاري رقم 
سيدي  فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفجد 
فلخليسات،  فملصدر،  فئر0  عالل 
تاريخ من  فبتدفء  فلخليسات،   إقليم 
فربف ر   9 غا ة  إلى   (2(( 1ج  نا ر 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((
فملاء  وجلب  بئب  بإنجاز  فلتبجيص 
 0,57 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 
هكتارف لفائد0 فلسيد0 مينة فلحلوي 
لبطاقة  فلحامل  شهيد  فلد ن  ونور 
A0819جج فلوطنية   فلتعريف 

.AB18وج92ج
59
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2((/(7

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فلعقاري  فلرسم  ذي  فبريدي  فدفن 

فملتوفجد بالجلاعة  509)ج/16  رقم 

فلتبفبية مقام فلطلبة،  فئر0 تيفلت، 

تاريخ  من  فبتدفء  فلخليسات،  إقليم 

فربف ر   9 غا ة  إلى   (2(( 1ج  نا ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فلتبجيص بإنجاز بئب وجلب فملاء منه، 

 1,4510 مساحة  سقي  أجل  من 

هكتارف لفائد0 فلسيد0 لبنى فلناصري 

لبطاقة  فلحامل  فلخلوفي  ومريم 

IA12ج8)ج فلوطنية   فلتعريف 

.L567799و
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ  2ج/))2) 

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

ملكية  نسخة  ذي  لرب دي  فدفن 

بالجلاعة  فملتوفجد  8ج  بعد   ض 

فلتبفبية مقام فلطلبة،  فئر0 تيفلت، 

تاريخ  من  فبتدفء  فلخليسات،  إقليم 

فربف ر   9 غا ة  إلى   (2(( 1ج  نا ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فلتبجيص بإنجاز بئب وجلب فملاء منه، 

هكتارف   0,55 من أجل سقي مساحة 

فلقا ر  عبد  فلجرفري  فلسيد  لفائد0 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.AD610(0
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

رقم  لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

12  نا ر  بتاريخ  ح.ج/جج/))2) 

فلعقار  على  سيجرى  فلذي   (2((

ذي  فملالقيط»  «فدفن  فملسمى 

ص   (81 بعد   ض  شرفء  عقد 

فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفجد  70ج 

فلخليسات،  فلكنزر0،  فئر0 

من  فبتدفء  فلخليسات،  إقليم 

غا ة إلى   (2(( 1ج  نا ر   تاريخ 

بحث علني في شأن   (2(( فربف ر   9

مشروع فلتبجيص بإنجاز بئب  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  فملاء 

2,8270 هكتارف لفائد0 فلسيد سيال 

فلتعريف  لبطاقة  فلحامل  ف ريس 

.BJ58((9 فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

رقم  لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

12  نا ر  بتاريخ  ح.ج/8ج/))2) 

فلعقار  على  سيجرى  فلذي   (2((

فملسمى رفس مجر فت 1/0 ذي فلرسم 

فملتوفجد  2ج81/156  رقم  فلعقاري 

بالجلاعة فلتبفبية عين فلجوهر0،  فئر0 

فبتدفء  فلخليسات،  إقليم  تيفلت، 

غا ة إلى   (2(( 1ج  نا ر  تاريخ   من 

بحث علني في شأن   (2(( فربف ر   9

مشروع فلتبجيص بإنجاز بئب  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  فملاء 

مسعو   فلسيد  لفائد0  هكتارف   (

فلحامل  فلطويل  وحاكم  فلطويل 

 A7لبطاقة فلتعريف فلوطنية ج9)2ج 

.Aو 2)791ج
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

رقم  لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

12  نا ر  بتاريخ  ح.ج/9ج/))2) 

فلعقار  على  سيجرى  فلذي   (2((

عقد  ذي  فلسباسب  كرمة  فملسمى 

شرفء ش  بعد  )2ج ص 51ج فملتوفجد 

بالجلاعة فلتبفبية مقام فلطلبة،  فئر0 

فبتدفء  فلخليسات،  إقليم  تيفلت، 

غا ة إلى   (2(( 1ج  نا ر  تاريخ   من 

بحث علني في شأن   (2(( فربف ر   9

مشروع فلتبجيص بإنجاز بئب  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  فملاء 

فلسيد0  لفائد0  هكتارف   0,8591

لبطاقة  فلحاملة  زهر0  لعريش 

.J(981فلتعريف فلوطنية 7ج
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

رقم  لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

12  نا ر  بتاريخ  ح.ج/)0/))2) 

فلعقار  على  سيجرى  فلذي   (2((

فلرسم  ذي  «فلشلارخ»  فملسمى 

فملتوفجد  2ج16/678  رقم  فلعقاري 

بالجلاعة فلتبفبية ف ت سيربن،  فئر0 

فلخليسات، إقليم فلخليسات، فبتدفء 

غا ة إلى   (2(( 1ج  نا ر  تاريخ   من 

بحث علني في شأن   (2(( فربف ر   9

ثقبين   بإنجاز  فلتبجيص  مشروع 

سقي  أجل  من  منه  فملاء  وجلب 

هكتارف لفائد0 فلسيد   6,49 مساحة 

محلد أوخي وعبد هللا أوخي فلحامل 

 S021569 لبطاقة فلتعريف فلوطنية

.Xو 52605ج
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

رقم  لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

)1  نا ر  بتاريخ  ح.ج/1/65)2) 

فلعقار  على  سيجرى  فلذي   (2((

موضوع فلرسم   «10 «فلخيب  فملسمى 

عقد  ذي  )ج7/792  رقم  فلعقاري 

كرفء مصا ق عليه بتاريخ 17 نوفلرب 

فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفجد   (2(1

عين فلشقف، باشوية عين فلشقف، 

من  فبتدفء  يعقوب،  موالي  إقليم 

غا ة إلى   (2(( 1ج  نا ر   تاريخ 

بحث علني في شأن   (2(( فربف ر   9

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب  وجلب 

 5 أجل سقي مساحة  منه من  فملاء 

 STE MARBEN هكتارف لفائد0 شركة

ملثلها  شخص  في   FARM SARL

فلقانوني.
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

رقم  لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

ح.ج/60/))2) بتاريخ )1  نا ر ))2) 

فملسمى  فلعقار  على  سيجرى  فلذي 

«فريشة» ذي عقد شرفء ضلن برقم 

119 فملتوفجد بالجلاعة فلتبفبية باب 

بو  ر،  فئر0 تاز0، إقليم تاز0، فبتدفء 

غا ة إلى   (2(( 1ج  نا ر  تاريخ   من 

بحث علني في شأن   (2(( فربف ر   9

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب  وجلب 

منه من أجل فالستعلال فملنزلي  فملاء 

لفائد0 فلسيد فلها ي محلد فلحامل 

رقم  فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.Z160)1ج

67



عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2))الجريدة الرسمية   2078

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

رقم  لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

)1  نا ر  بتاريخ  ح.ج/62/))2) 

فلعقار  على  سيجرى  فلذي   (2((

ذي  تيتفولة»  «فلشقاق  فملسمى 

عقد بيع قطعة أرضية فالحية حرر 

فملتوفجد   (212 أغسطس   9 بتاريخ 

فلغربية،  غياتة  فلتبفبية  بالجلاعة 

فبتدفء  إقليم تاز0،   فئر0 وف  أمليل، 

غا ة إلى   (2(( 1ج  نا ر  تاريخ   من 

بحث علني في شأن   (2(( فربف ر   9

مشروع فلتبجيص بإنجاز بئب  وجلب 

منه من أجل فالستعلال فملنزلي  فملاء 

لفائد0 فلسيد برطال فحلد فلحامل 

رقم  فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.Z07588
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

رقم  لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

ج1  نا ر  بتاريخ  ح.ج/)7/))2) 

فلعقار  على  سيجرى  فلذي   (2((

ذي  8ج»  «فلتضامن  فملسمى 

1)6ج69/12  رقم  فمللكية  شها 0 

عين  فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفجد 

فلشقف،  عين  باشوية  فلشقف، 

من  فبتدفء  يعقوب،  موالي  إقليم 

غا ة إلى   (2(( فربف ر  فاتح   تاريخ 

))2) بحث علني في شأن  12 فربف ر 

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب  وجلب 

فملاء منه من أجل سقي حد قة منزل 

لفائد0  هكتارف   0,0021 مساحتها 

معه  ومن  فلحسن  فلصالح  فلسيد 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.F(0رقم 1)1ج
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

رقم  لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

ح.ج/1/19)2) بتاريخ 6  نا ر ))2) 

فلذي سيجرى على فلعقارين فملسليين 

«فدفن فلحلري 21» و «فدفن فلحلري 

بعد   ض  مخارجة  رسم  ذي   «2(

فملتوفجد ن بالجلاعة   (08 192 ص 

فلتبفبية ف ت  د ن،  فئر0 فلخليسات، 

من  فبتدفء  فلخليسات،  إقليم 

غا ة إلى   (2(( 5)  نا ر   تاريخ 

بحث علني في شأن   (2(( فربف ر  ج 

مشروع فلتبجيص بإنجاز بئب  وجلب 

 ( أجل سقي مساحة  منه من  فملاء 

هكتارف لفائد0 فلسيد حلو قدور عبد 

فلتعريف  لبطاقة  فلحامل  فلرحلان 

.X1056فلوطنية 1ج
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

رقم  لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

)1  نا ر  بتاريخ  ح.ج/69/))2) 

فلعقار  على  سيجرى  فلذي   (2((

فلرسم  ذي   «5 «بريدعة  فملسمى 

فملتوفجد   R/(750ج عد   فلعقاري 

بالجلاعة فلتبفبية عين فلجوهر0،  فئر0 

فبتدفء  فلخليسات،  إقليم  تيفلت، 

غا ة إلى   (2(( 1ج  نا ر  تاريخ   من 

بحث علني في شأن   (2(( فربف ر   9

ثقب   بإنجاز  فلتبجيص  مشروع 

سقي  أجل  من  منه  فملاء  وجلب 

لفائد0  هكتارف   1,5532 مساحة 

فلسيد فلناصري زهيب فلحامل لبطاقة 

.AB0051( فلتعريف فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

رقم  لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

)1  نا ر  بتاريخ  ح.ج/59/))2) 

فلعقار  على  سيجرى  فلذي   (2((

ذي  فلحوض»  «فوفطوز  فملسمى 

بتاريخ   105 رقم  فالستغالل  شها 0 

9) نوفلرب 1)2) فملتوفجد بالجلاعة 

فلتبفبية عين فلشكاك،  فئر0 ف لوزفر 

من  فبتدفء  صفرو،  إقليم  كندر، 

غا ة إلى   (2(( 1ج  نا ر   تاريخ 

بحث علني في شأن   (2(( فربف ر   9

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب  وجلب 

 1 أجل سقي مساحة  منه من  فملاء 

كنز0  قا دي  فلسيد0  لفائد0  هكتارف 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 

.C430578
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

رقم  لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

)1  نا ر  بتاريخ  ح.ج/58/))2) 

فلعقار  على  سيجرى  فلذي   (2((

موجب  ذي  «بويكعيبان»  فملسمى 

07ج  ص   (06 برقم  ض  ملكية 

فملتوفجد بالجلاعة فلتبفبية فلعنوصر، 

فبتدفء  إقليم صفرو،   فئر0 صفرو، 

 من تاريخ 1ج  يسلرب ))2) إلى غا ة

بحث علني في شأن   (2(( فربف ر   9

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  فملاء 

فلسيد0  لفائد0  هكتارف   3,8348

لبطاقة  فلحاملة  فلحسنية  ستوف 

.CB3981 فلتعريف فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

رقم  لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

)1  نا ر  بتاريخ  ح.ج/55/))2) 

فلعقار  على  سيجرى  فلذي   (2((

شها 0  ذي  حمي»  «ف ت  فملسمى 

بتاريخ  محرر   162 رقم  فالستغالل 

فملتوفجد بالجلاعة   (2(1 7  يسلرب 

فلتبفبية عين فلشكاك،  فئر0 ف لوزفر 

من  فبتدفء  صفرو،  إقليم  كندر، 

غا ة إلى   (2(( 1ج  نا ر   تاريخ 

بحث علني في شأن   (2(( فربف ر   9

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  فملاء 

1,4804 هكتارف لفائد0 فلسيد عزيزو 

فلتعريف  لبطاقة  فلحامل  حليد 

.C259609 فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0   أصدرته  قرفر  بلوجب 

 وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( )1  نا ر  بتاريخ   (2((/61

فملسمى  فلعقار  على  سيجرى  فلذي 

فلعقاري  فلرسم  ذي   «6 «فلسعا 0 

بالجلاعة  فملتوفجد   27/951(7

فحوفز  فلطيب،  فئر0  أوال   فلتبفبية 

من تاريخ  فبتدفء  إقليم فاس،  فاس، 

فربف ر   9 غا ة  إلى   (2(( 2ج  نا ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

منه  فلتبجيص بإنجاز بئب وجلب فملاء 

وسقي  فملنزلي  فالستعلال  أجل  من 

لفائد0  هكتارف   5,4416 مساحة 

فلحامل  محلد،  فلطحي�سي  فلسيد 

.C3973 لبطاقة فلتعريف فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0   أصدرته  قرفر  بلوجب 

 وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

)6/))2) بتاريخ )1  نا ر ))2) فلذي 

«فدفن  فملسمى  فلعقار  على  سيجرى 

بلاء محلو  بياض ومشعر» موضوع 

 16/55971 رقم  فلتحفيظ  مطلب 

فلفالحي  الستغالل  كرفء  عقد  ذي 

فملتوفجد   (2(1 9)  يسلرب  بتاريخ 

بالجلاعة فلتبفبية بني  ركول،  فئر0 

فبتدفء  شفشاون،  إقليم  تاز0،  باب 

غا ة  إلى   (2(( فربف ر   0 تاريخ  من 

))2) بحث علني في شأن  10 فربف ر 

وجلب  بئب  بإنجاز  فلتبجيص  مشروع 

منه من أجل فالستعلال فملنزلي  فملاء 

وإروفء فملاشية وسقي مساحة 4,9962 

هكتارف لفائد0 فلسيد بن  حيى محلد، 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.LC148281
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0   أصدرته  قرفر  بلوجب 

 وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( ج1  نا ر  بتاريخ  ج7/))2) 

فملسمى  فلعقار  على  سيجرى  فلذي 

فلعقاري  فلرسم  ذي   «( «فملقيصبة 

بالجلاعة  فملتوفجد   81/17009

فلتبفبية عين فلجوهر0،  فئر0 تيفلت، 

تاريخ  من  فبتدفء  فلخليسات،  إقليم 

فربف ر   12 إلى غا ة   (2(( 1ج  نا ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

منه  فلتبجيص بإنجاز بئب وجلب فملاء 

هكتارف   1 مساحة  سقي  أجل  من 

ونبيل  لطيفة  لشكر  فلسيد  لفائد0 

فلتعريف  لبطاقتي  فلحاملين  لشكر، 

.Gو7ج781ج G((8092 فلوطنية

77 

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0   أصدرته  قرفر  بلوجب 

 وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( ج1  نا ر  بتاريخ   (2((/71

فملسمى  فلعقار  على  سيجرى  فلذي 

فلعقاري  فلرسم  ذي   «1 «فملقيصبة 

بالجلاعة  فملتوفجد   81/17008

فلتبفبية عين فلجوهر0،  فئر0 تيفلت، 

تاريخ  من  فبتدفء  فلخليسات،  إقليم 

فربف ر   12 إلى غا ة   (2(( 1ج  نا ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

منه  فلتبجيص بإنجاز بئب وجلب فملاء 

هكتارف   1 مساحة  سقي  أجل   من 

فلحامل  لشكر جوف ،  فلسيد  لفائد0 

.Gلبطاقة فلتعريف فلوطنية 2)952ج

78 

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0   أصدرته  قرفر  بلوجب 

 وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( ج1  نا ر  بتاريخ   (2((/70

من   A فلقطعة  على  سيجرى  فلذي 

فلرويضات»  «فدفن  فملسمى  فلعقار 

 ((1 بعد   ض  شرفء  عقد  ذفت 

مقام  فلتبفبية  بالجلاعة  فملتوفجد 

إقليم  تيفلت،  فلطلبة،  فئر0 

فلخليسات، فبتدفء من تاريخ 1ج  نا ر 

))2) إلى غا ة 12 فربف ر ))2) بحث 

فلتبجيص  مشروع  شأن  في  علني 

منه من أجل  فملاء  بئب وجلب  بإنجاز 

لفائد0  هكتارف   1 مساحة  سقي 

فلسيد عبد فلجليل عبد وي وفوزية 

فلحامالن لبطاقة فلتعريف  بلفضل، 

.Fو28008ج E((9051 فلوطنية

79 

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0   أصدرته  قرفر  بلوجب 

 وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( ج1  نا ر  بتاريخ   (2((/79

فملسمى  فلعقار  على  سيجرى  فلذي 

شرفء  عقد  ذي  فلقطارنة»  «فدفن 

بالجلاعة  فملتوفجد  8)ج  بعد   ض 

فلرزفق،  فئر0  عبد  سيدي  فلتبفبية 

فبتدفء  فلخليسات،  إقليم  تيفلت، 

غا ة  إلى   (2(( 1ج  نا ر  تاريخ  من 

))2) بحث علني في شأن  12 فربف ر 

وجلب  بئب  بإنجاز  فلتبجيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  فملاء 

هكتارف لفائد0 فلسيد فزهني   2,0006

فلتعريف  لبطاقة  فلحامل  سعيد، 

.ZG1(2فلوطنية 8ج

80 

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0   أصدرته  قرفر  بلوجب 

 وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( ج1  نا ر  بتاريخ   (2((/8(

فملسمى  فلعقار  على  سيجرى  فلذي 

«فدفن فلسدر0» ذي فلرسم فلعقاري 

بالجلاعة  فملتوفجد  80جج16/0 

فولحسن،  فئر0  علي  ف ت  فلتبفبية 

فبتدفء  فلخليسات،  إقليم  تيفلت، 

غا ة  إلى   (2(( 1ج  نا ر  تاريخ  من 

))2) بحث علني في شأن  12 فربف ر 

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  فملاء 

بوها ي  فلسيد0  لفائد0  هكتارف   (

لبطاقة  فلحاملة  فلزهرفء،  فاطلة 

.AB5((509 فلتعريف فلوطنية

81 

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0   أصدرته  قرفر  بلوجب 

 وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( ج1  نا ر  بتاريخ   (2((/85

فملسمى  فلعقار  على  سيجرى  فلذي 

«ضا ة فلزرقاء» ذي فلرسم فلعقاري 

بالجلاعة  فملتوفجد  258)ج/16 

فلتبفبية ف ت بويحيى فلحجامة،  فئر0 

فبتدفء  فلخليسات،  إقليم  تيفلت، 

غا ة  إلى   (2(( 1ج  نا ر  تاريخ  من 

))2) بحث علني في شأن  12 فربف ر 

مشروع فلتبجيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  فملاء 

فلسيد0  لفائد0  هكتارف   3,6220

جشان،  وجدوج  بنزكري  حفيظة 

فلحاملتان لبطاقة فلتعريف فلوطنية 

.Xو8ج67ج X980ج(

82 

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0   أصدرته  قرفر  بلوجب 

 وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( )1  نا ر  بتاريخ  ج6/))2) 

فملسمى  فلعقار  على  سيجرى  فلذي 

موضوع عقد شرفء  «فدفن فلدكار0» 

ض ج6ج ذي عقد كرفء أرفض فالحية 

فملتوفجد   (2(1 ج1  يسلرب  بتاريخ 

بالجلاعة فلتبفبية بني  ركول،  فئر0 

فبتدفء  شفشاون،  إقليم  تاز0،  باب 

غا ة  إلى   (2(( فربف ر   0 تاريخ  من 

في  علني  بحث   (2(( فربف ر   10

فملاء  بجلب  فلتبجيص  شأن مشروع 

سقي  أجل  من  تال لالح  جندق  من 

لفائد0  هكتارف   2,9318 مساحة 

فلسيد فبن فلصا ق فملفضل، فلحامل 

.LC64078 لبطاقة فلتعريف فلوطنية

83 
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0   أصدرته  قرفر  بلوجب 

 وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ  ج0/))2) 

فملسمى  فلعقار  على  سيجرى  فلذي 

فلعقاري  فلرسم  ذي  فلناقة»  «ركبة 

بالجلاعة  فملتوفجد   81/10092

فلتبفبية عين فلجوهر0،  فئر0 تيفلت، 

تاريخ  من  فبتدفء  فلخليسات،  إقليم 

فربف ر   9 غا ة  إلى   (2(( 1ج  نا ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

منه من أجل سقي مساحة 0,7074 

فحسان  فلسيد  لفائد0  هكتارف 

فلحامل  فجد ر0،  وأمينة  فلشلاللي 

 A0لبطاقة فلتعريف فلوطنية 977)ج

.A7(5922و

84 

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0   أصدرته  قرفر  بلوجب 

 وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2((/01

فملسمى  فلعقار  على  سيجرى  فلذي 

فلعقاري  فلرسم  ذي   «1 «جد جة 

بالجلاعة  فملتوفجد   16/12197

فلتبفبية عين فلجوهر0،  فئر0 تيفلت، 

تاريخ  من  فبتدفء  فلخليسات،  إقليم 

فربف ر   9 غا ة  إلى   (2(( 1ج  نا ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

منه من أجل سقي مساحة 1,3760 

فقريض  فلسيد  لفائد0  هكتارف 

فلحامل لبطاقة فلتعريف  محفوض، 

.AB60((2 فلوطنية

85 

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0   أصدرته  قرفر  بلوجب 

 وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ  1ج/))2) 

فملسمى  فلعقار  على  سيجرى  فلذي 

فلتحفيظ  مطلب  ذي  «فلطوالء» 

بالجلاعة  فملتوفجد   81/(0(( رقم 

فلتبفبية عين فلجوهر0،  فئر0 تيفلت، 

تاريخ  من  فبتدفء  فلخليسات،   إقليم 

فربف ر   9 غا ة  إلى   (2(( 1ج  نا ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

منه من أجل سقي مساحة 4,1610 

فلدفو ي  فلسيد  لفائد0  هكتارف 

لبطاقة  فلحامل  معه،  ومن  حلا ي 

.XAفلتعريف فلوطنية ج6)5ج

86 

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (2((/06

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فلحاجبات ذي فلرسم فلعقاري عد  

بالجلاعة  فملتوفجد   16/55195

فلرزفق،  فئر0  عبد  سيدي  فلتبفبية 

فبتدفء  فلخليسات،  إقليم  تيفلت، 

غا ة  إلى   (2(( 1ج  نا ر  تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (2(( فربف ر   9

وجلب  بئب  بإنجاز  فلتبجيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  فملاء 

2)0.27 هكتار لفائد0 فلسيد بوعالم 

فلتعريف  لبطاقة  فلحامل  محلد 

.X8211فلوطنية رقم 7ج

87

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ  )ج/))2) 

فلذي سيجري على فلعقار فملسمى زيلي 

ذي فلرسم فلعقاري عد  82ج81/12 

فملتوفجد بالجلاعة فلتبفبية آ ت علي، 

فلخليسات،  إقليم  تيفلت،   فئر0 

 (2(( 1ج  نا ر  تاريخ  من  فبتدفء 

بحث علني   (2(( فربف ر   9 إلى غا ة 

بإنجاز  فلتبجيص  مشروع  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه  فملاء  وجلب  بئب 

مساحة 2.9725 هكتار لفائد0 فلسيد 

فلبكدوري نور فلد ن فلحامل لبطاقة 

.A586(فلتعريف فلوطنية رقم 6ج

88

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني

مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( )1  نا ر  بتاريخ   (2((/68

فلذي سيجري بالعقار فملسمى بوتليلت 

ذي نظيب عقدي شرفء ض بعد  9ج1 

بالجلاعة  فملتوفجد   102 وعد   

فركالون،  قيا 0  تكريكر0،  فلتبفبية 

تاريخ من  فبتدفء  ففرفن،   إقليم 

فربف ر   17 إلى غا ة   (2(( فربف ر   7  

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

من شعبة من  فلتبجيص بجلب فملاء 

أجل سقي مساحة 0 هكتارفت لفائد0 

فلسيد زروق فلحسين فلحامل لبطاقة 

.C298859 فلتعريف فلوطنية رقم

89

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( )1  نا ر  بتاريخ   (2((/67

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

بويحلحال ذي فلرسم فلعقاري عد  

بالجلاعة  فملتوفجد  ج86ج57/1 

فركالون،  قيا 0  بن صليم،  فلتبفبية 

تاريخ من  فبتدفء  ففرفن،   إقليم 

فربف ر   17 إلى غا ة   (2(( فربف ر   7  

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

منه من أجل فالستعلال فملنزلي وإروفء 

 0.8706 مساحة  وسقي  فملاشية 

هكتارفت لفائد0 فلسيد كنون محلد 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.DA15510 رقم

90

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( )1  نا ر  بتاريخ   (2((/66

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فملونا ت رحو ذي شها 0 فالستغالل 

فملتوفجد بالجلاعة فلتبفبية   (0 عد  

ففرفن،  إقليم  بوملان،  كيكو،  فئر0 

 (2(( 1ج  نا ر  تاريخ  من  فبتدفء 

بحث علني   (2(( فربف ر   9 إلى غا ة 

بإنجاز  فلتبجيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي  ثقب وجلب فملاء 

لفائد0  هكتارفت   0.712( مساحة 

فلسيد بزوي  ونس فلحامل لبطاقة 

.CB180988 فلتعريف فلوطنية رقم

91
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

رقم ج  لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

 (2(( 12  نا ر  بتاريخ   (21(/675

فملسمى  بالعقار  سيجري  فلذي 

تحفورت فملتوفجد بالجلاعة فلتبفبية 

إقليم ففرفن،  تزكيت، قيا 0 تزكيت، 

إلى   (2(( فربف ر   0 من تاريخ  فبتدفء 

علني  بحث   (2(( فربف ر   10 غا ة 

بتعليق  فلتبجيص  مشروع  شأن  في 

ثقب من علق 2)1 متب إلى علق 162 

أجل سقي  من  منه  فملاء  وجلب  متب 

فلسيد  لفائد0  هكتارفت   0 مساحة 

لبطاقة  فلحامل  رحو  ف ت  خلف 

.D5669( فلتعريف فلوطنية رقم

92

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( ج1  نا ر  بتاريخ   (2((/52

فلذي سيجري بالعقار فملسمى فملسيب0 

عد   فلعقاري  فلرسم  موضوع   1

إ فرية عد   ذي شها 0  8جج25/65 

بالجلاعة  فملتوفجد   172/(2(1

فلتبفبية ف ت والل،  فئر0 عين عرمة، 

إقليم مكناس، فبتدفء من تاريخ فاتح 

فربف ر   12 غا ة  إلى   (2(( فربف ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فملاء  وجلب  ثقب   بإنجاز  فلتبجيص 

منه من أجل فالستعلال فملنزلي وسقي 

فلسيد  لفائد0  هكتارفت   ( مساحة 

زروفل محلد شيكي فلحامل لبطاقة 

.D(189فلتعريف فلوطنية رقم ج

106

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( 10  نا ر  بتاريخ   (2((/87

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فلعقاري  فلرسم  ذي   08 فلحكلة 

فملتوفجد  77ج25/108  عد  

فملنزه  مكناس  فلتبفبية  بالجلاعة 

علالة  12 فإل فرية   فمللحقة 

تاريخ من  فبتدفء  مكناس،  إقليم   أو 

فربف ر   9 غا ة  إلى   (2(( فربف ر   0

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

منه من أجل فالستعلال فملنزلي وسقي 

مساحة 2.26 هكتار لفائد0 فلسيد ن 

فلحاملين  فملعلري  ومهى  نبيل  بنعلي 

رقمي  فلوطنية  فلتعريف  لبطاقتي 

.D750922 و D5(00(7

107

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( ج1  نا ر  بتاريخ   (2((/78

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فالستغالل  شها 0  ذي  تاسكارت 

بالجلاعة  فملتوفجد   95/(2(1 رقم  

تزكيت  قيا 0  تزكيت  فلتبفبية 

تاريخ من  فبتدفء  إفرفن،   إقليم 

فربف ر   18 غا ة  إلى   (2(( فربف ر   8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فلتبجيص بإنجاز ثقب وجلب فملاء منه 

هكتارفت   5 أجل سقي مساحة  من 

لفائد0 فلسيد هرفر عبد هللا فلحامل 

رقمي  فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.D196جج
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( ج1  نا ر  بتاريخ   (2((/75

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

عد   فلعقاري  فلرسم  ذي  هللا  جا  

بالجلاعة  فملتوفجد   57/11(26

فركالون  قيا 0  تكريكر0  فلتبفبية 

تاريخ من  فبتدفء  إفرفن،   إقليم 

فربف ر   18 غا ة  إلى   (2(( فربف ر   8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فلتبجيص بإنجاز ثقب وجلب فملاء منه 

من أجل تزويد محطة فلوقو  باملاء 

 SG EQUIPEMENT شركة  لفائد0 

ملثلها  شخص  في    SARL AU

فلقانوني.
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وكالة حوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( ج1  نا ر  بتاريخ   (2((/77

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

فستغالل  حق  كرفء  عقد  ذي  تز0 

موفر  طبيعية في فمللك فلخاص محرر 

فملتوفجد   (2(1 مارس   15 بتاريخ 

قيا 0  تكريكر0  فلتبفبية  بالجلاعة 

 فركالون إقليم إفرفن، فبتدفء من تاريخ

فربف ر   18 غا ة  إلى   (2(( فربف ر   8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

منه  فلتبجيص بإنجاز بئب وجلب فملاء 

لفائد0  باملاء  مقلع  تزويد  أجل  من 

 MULTIFONCTION ET شركة 

SERVICES SARL  في شخص ملثلها 

فلقانوني.
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وكالة حوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( ج1  نا ر  بتاريخ  ج8/))2) 

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

عد   فلعقاري  فلرسم  ذي  بويقور 

بالجلاعة  فملتوفجد   K/(77ج(

فلتبفبية عين فللوح قيا 0 عين فللوح 

تاريخ من  فبتدفء  إفرفن،   إقليم 

فربف ر   18 غا ة  إلى   (2(( فربف ر   8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

1872.ج  منه من أجل سقي مساحة 

فلوغلي�سي  فلسيد  لفائد0  هكتارفت 

عبد فلحليم فلحامل لبطاقة فلتعريف 

.R(فلوطنية رقمي )222ج
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وكالة حوض فملائي لسبو

ملخص قرفر

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد ر0  أصدرته  قرفر  بلوجب 

وكالة فلحوض فملائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( ج1  نا ر  بتاريخ   (2((/81

فملسمى  فلعقار  على  سيجري  فلذي 

قرب فلدفر ذي رسم شرفء ض بعد  

بالجلاعة  فملتوفجد   (26 ص   106

تزكيت  قيا 0  تزكيت  فلتبفبية 

تاريخ من  فبتدفء  إفرفن،   إقليم 

فربف ر   18 غا ة  إلى   (2(( فربف ر   8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

فملاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  فلتبجيص 

8ج5ج.)  منه من أجل سقي مساحة 

مهى  محرز  فلسيد  لفائد0  هكتارفت 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.AB(6رقمي 1)5ج
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عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) الجريدة الرسمية2082  

19



2083 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 



عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) الجريدة الرسمية2084  



2085 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 

20



عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) الجريدة الرسمية2086  



2087 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 



عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) الجريدة الرسمية2088  
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2089 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 
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عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) الجريدة الرسمية2090  

23



2091 الجريدة الرسميةعد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) 



عد  5721 - 2ج جلا ى فمجر0 ج100 )) فربف ر ))2)) الجريدة الرسمية2092  
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