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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

 لتزم فملعلنون في ميدفن فإلشهاج فلقانوني إثبات هويتهم وفلسلطات فملسندة إليهم.
وال تتحمل فإلدفجة أ ة مسؤولية فيما  تعلق بمضمون فإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

DEVMO
 SARL AU

جأسمالها 10.000 دجهم

مقرها : 79 شاجع فبن سيناء فلطابق 

2 فلشقة 6 فكدفل فلرباط

 تأسيس شركة
مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالرباط بتاجيخ))ج) نا ر)2022.

محدودة) شركة  تأسيس  تم 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  فملسؤولية 

وفلتي تتميز بالخصائص فلتالية):

DEVMO SARL AU (: فلتسمية)

فلتسمية.

فبن) شاجع  (79 (: فالرتماعي) فملقر 

فكدفل) (6 فلشقة) (2 فلطابق) سيناء)

فلرباط.

مكت ) (: فالرتماعي) فلهدف 

فالستشاجة) فلتقنية،) فلدجفسات 

وفلهندسة.)

فلرأسمال):)10.000)دجهم مقسمة)

إلى)100)حصة فرتماعية،)100)دجهم)

كلها للسيد حمزة) للحصة فلوفحدة،)

فلعمري.)

يسيب فلشركة ملدة غيب) (: فلتسييب)

محدودة فلسيد حمزة فلعمري.

من) تبتدئ  (: فالرتماعية) فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في)1ج)درنرب من كل)

سنة ما عدف فلسنة فألولى تبتدئ من)

تاجيخ فلتسجيل.

فالدخاج) فالقتطاع  بعد  (: فألجباح)

فلباقي) وفلقانوني،) وزع  فالحتياطي 

على فلشريك فلوحيد وفقا ملقتضيات)

فلقانون فألسا�شي للشركة.

وقد تم تسجيل فلشركة بالسجل)

فلضبط) كتابة  لدى  فلتجاجي 

بتاجيخ))) بالرباط  فلتجاجية  باملحكمة 

20) نا ر2022،)تحت جقم))88 121.  

1 P

 STE BATIMENTS TRAVAUX

DIVERS BOUCHNAFA
SARL

زنقة 19 جقم 8ج حي ميتشيفسان، 

خنيفرة

غيب) فرتماع  محضر  بمقت�شى 

تم) (،2022 ج1) نا ر) بتاجيخ) عادي 

فتخاذ فلقرفج فلثاني.

فلقرفج)1):)فلتشطي  على فلشركة)

بوشناف) فبرفهيم  فلسيد  وتعيين 

مصفي للشركة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني للشركة لدى كتابة فلضبط)

بتاجيخ) بخنيفرة  فالبتدفئية  باملحكمة 

جقم) 1،) تحت  (،2022 18) نا ر)

فلسجل فلتجاجي جقم)557.

2 P

STE SGEA AGRI
SARL AU

جقم 1  زنقة 12 بلوك ج0 حي فم 

فلربيع خنيفرة

غيب) فرتماع  محضر  بمقت�شى 

تم) (،2022 10) نا ر) بتاجيخ) عادي 

فتخاذ فلقرفج فلثاني.

فلكلي) فلتشطي   (: (1 فلقرفج)

للشركة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني للشركة لدى كتابة فلضبط)

بخنيفرة) فالبتدفئية  باملحكمة 

جقم) تحت  (،2022 18) نا ر) بتاجيخ)

.15/2022

فلسجل فلتجاجي جقم)ج 20.

3 P

 LABORATOIRE

ATLANTIQUE
SARL

D’ESSAIS ET D’ETUDES شركة

فلهندسة فملدنية

تأسيس
بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس شركة) تم  (،2022 10) نا ر)

ذفت مسؤولية محدودة باملوفصفات)

فلتالية):

 LABORATOIRE(فلتسمية):)شركة

 ATLANTIQUE D’ESSAIS ET

.D’ETUDES

مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلصفة)

محدودة.

فلصناعي) فلحي  (: فالرتماعي) فملقر 

 08 جقم) فلوطنية  فلطريق  السيبي 

خنيفرة.

فلغرض فلهندسة فملدنية.

 100.000 في) حدد  (: فلرفسمال)

1000)حصة موزعة) دجهم موزع إلى)

على فلشكل فلتالي):

عبد فلوفحد بلغيتي):)1000)حصة.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلسيد عبد فلوفحد بلغيتي وذلك ملدة)

غيب محددة.

تم لدى كتابة) (: فإل دفع فلقانوني)

فلضبط باملحكمة فالبتدفئية بخنيفرة)

جقم) تحت  (،2022 19) نا ر) بتاجيخ)

جقم) فلتجاجي  فلسجل  (،17/2022

جج1 .

4 P

فيدفجكو

شركة محدودة فملسؤولية

جأسمالها):)100.000)دجهم

عضو بهيئة فلخربفء)فملحاسبين

زنقة مصطفى فملعاني جقم)57ج)فلدفج فلبيضاء

G VU
SARL AU

جأسمالها : 100.000 دجهم

مقر فلتصفية : فلدفج فلبيضاء، زنقة 

عين حرودة جقم 12 - دجج أ فلطابق 

فلسادس، إقامة  اسمين، حي جفسين

س ت : 260.769 فلدفج فلبيضاء

حل قبل فألوفن
مؤجخ عرفي  عقد   بمور  

)بالدفج فلبيضاء)في)0ج)نوفمرب)2021،)

قرج فلشريكالوحيد للشركة فملسماة)

G VU SARL AU)ما  لي):

حل فلشركة قبل فألوفن.

إنهاء)مهام فملسيبة.

(، قباج) سلمى  فلسيدة  تعيين 

مغربية فلجنسية،)فملزدفدة بأسفي في)

بالدفج) فلساكنة  (،1988 أكتوبر) (17

دجج أ) (12 زنقة حرودة جقم) فلبيضاء)

إقامة  اسمين،) فلسادس،) فلطابق 

حي جفسين وفلحاملة لبطاقة فلتعريف)

بصفة) (،BE809098 جقم) فلوطنية 

مصفية.
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بالدفج) فلتصفية  مقر  تحد د 
دجج) (،12 زنقة حرودة جقم) فلبيضاء)

أ فلطابق فلسادس إقامة  اسمين حي)
جفسين.

تم إنجاز فإل دفع فلقانوني بكتابة)

بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

فلبيضاء)في) ) نا ر)2022،)تحت جقم)

.807111
عن مورز وبيان

5 P

فيدفجكو

شركة محدودة فملسؤولية
جأسمالها):)100.000)دجهم

عضو بهيئة فلخربفء)فملحاسبين
زنقة مصطفى فملعاني جقم)57ج)فلدفج فلبيضاء

OXEA AUDIT ET CONSEIL
SARL

تفويت حصص تابعة للشركة
فستقالة وتعيين مسيب وتحيين 

فلنظام فألسا�شي
بمور  عقد موثق مؤجخ بالرباط)

في)26)أكتوبر)2021،)فوت فلسيد علي)

تابعة للشركة) حصة  (991 فلعمرفني)

 OXEA AUDIT فلشركة) لفائدة 

فلسيدة) وفوتت  (ET CONSEIL

زورة) باجبازفنج  راكلين  ماوتين 

 MARTINE JACQUELINE فلعمرفني)

 BARBAZANGE( ép( EL( AMRANI،

لفائدة) للشركة  تابعة  حصص  (8

 OXEA AUDIT ET فلشركة)

تابعة للشركة) (1 وحصة) (CONSEIL

زياد) فبن  غياتي  عزيز  فلسيد  لفائدة 

.AZIZ GHIYATI IBN ZIYAD

بالتالي  وزع جأسمال فلشركة من)

فالن فصاعدف على فلشكل فلتالي):

 OXEA AUDIT ET فلشركة)

CONSEIL 999 حصة.
زياد) فبن  غياتي  عزيز   فلسيد 

 1)حصة وفحدة.

فملجموع):)1000)حصة.

فلعادي) غيب  فلعام  فلجمع  قام 

بتاجيخ)26)أكتوبر)2021)بما  لي):

فلحصص) بتفويتات  فالشهاد 

فلتابعة للشركة.

تعد ل بالتالزم فلبند ن)6)و7)من)
فلنظام فألسا�شي.

علي) فلسيد  باستقالة  فالشهاد 
فلعمرفني من وكالته كمسيب.

عن) وحيد  مسيب  بصفة  تعيين 
فلصالحيات) سع  محدودة  غيب  مدة 
فلوفسعة فملدى فلسيد عزيز غياتي فبن)
زياد،)فملغربي فلجنسية،)فملزدفد بفاس)
فلساكن) (،1968 أغسطس) ج2) في)
تجزئة) (،8 زنقة ملعد د جقم) بالرباط،)
فلسوي�شي) قاسم  بيب  فلصفصاف 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  وفلحامل 

.Cجقم)0 277ج
من فلنظام) (5 تعد ل تحرير فلبند)

فألسا�شي.
فألسا�شي) فلنظام  تلقيح  إعادة 

للشركة.
تم فنجاز فإل دفع فلقانوني بكتابة)
بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 
تحت) (،2021 نوفمرب) (29 في) فلبيضاء)

جقم)802202.
فإلدفجة فملسيبة

6 P

CHAIMAA ELECTRONIC
SARL

جأسمالها : 6.000.000 دجهم
فملقر فالرتماعي :  ج1 شاجع 2 ماجس 

فلدفج فلبيضاء
فلسجل فلتجاجي : فلدفج فلبيضاء

جقم 1 10ج1
تعيين مسيب رد د

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
أبريل) (8 بتاجيخ) فملنعقد  فالستثنائي 

2021،)تقرج ما  لي):
تعيين فلسيد خالد فلعالم مسيبف)
للشركة خلفا للسيد  وسف وكريم)

بعد قبول فستقالته.
فلقانون) من  فلفصلف) 1) تغييب 

فألسا�شي للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية بالدفج)
(،2021 أبريل) بتاجيخ) 2) فلبيضاء)

تحت جقم)18959.
بمثابة مقتطف وبيان

7 P

SOCIETE SWEET NAIT
S.A.R.L

فالستثنائي) فلعام  فلجمع  محضر 

بتاجيخ)25)نوفمرب)2021.

فالستثنائي) فلعام  للجمع  تبعا 

ش.ذ.م.م) (SWEET NAIT لشركة)

(،2021 نوفمرب) (25 بتاجيخ) بفاس 

أفرزت فلقرفجفت فلتالية):

فلسجل) من  فلنهائي  فلتشطي  

 sweet nait لشركة) فلتجاجي 

ش.ذ.ذ.م.م

لعمليات) فلنهائي  فإلغالق  (-

فلتصفية وفلتشطي  للشركة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بفاس) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

تحت جقم)220/022)بتاجيخ)17) نا ر)

.2022
مد رة فلشركة

فلسيدة سومية نيت علي

8 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

    Travaux de comptabilité

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE

 IBNOU EL KHATIB

فلهاتف):)5ج52805ج05

Comptable_zaroili@hotmail.fr

STE FRIWATO NET
شركة محدودة فملسؤولية 

جأسمالها فالرتماعي : 100.000 

دجهم

فملقر فالرتماعي : حي فاس، تازة

بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ))بتاجيخ))

فلشركاء)) قرج  (،2021 ديسمرب) (9

شركة) (FRIWATO NET لشركة)

محدودة فملسؤولية فضافة نشاط):

تحويل فألموفل ودفع فلفوفتيب

فإل دفع) تم  (: فلقانــوني) فإل دفع 

فلضبط) كتابة  لدى  فلقانوني 

بتازة  وم) فالبتدفئية  للمحكمة 

19) نا ر)2022،)تحت عدد)25.
إمضاء:

بوصفيحة لعربي

9 P

MD BUREAUTIQUE
SARL AU

تأسيس
في) مؤجخ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

قد) (،2022 17) نا ر) بتاجيخ) فلرباط 

فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

فملحدودة ذفت فلشريك فلوحيد.

فلهدف):)فلطباعة وفلخدمات ذفت)

فلصلة.
جأسمال فلشركة):)100.000)دجهم)

مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 

دجهم للحصة فلوفحدة.

 1000 فلدفودي) مجيد  فلسيد 

حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلنهائي أي من تاجيخ وضع)

فلسجل فلتجاجي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل إلى)

1ج)ديسمرب)2022.

 18 فلرقم) (1 أمل) (5 ج) (: فملقر)

يعقوب فملنصوج فلرباط.

فلدفودي) مجيد  فلسيد  (: فملسيب)

مسيب للشركة ملدة غيب محدودة.
(: فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  جقم 

157181)باملحكمة فلتجاجية بالرباط)

بتاجيخ)17) نا ر)2022.

10 P

د وفن فألستاذ فحمد فلعيا�شي

موثق

شاجع موالي عبد فلرحمان

عماجة ب،)فملكت  جقم)5،)فلقنيطرة

فلهاتف):)ج21 7ج7ج05

فلفاكس):)215 7ج7ج05

DETINORD شركة
SARL AU

جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها فالرتماعي بجنجة شاجع فبي 

حسن فلشادلي، إقامة شبوت
جقم  1

فالرتماعية) فلحصص  تفويت 
وفلحساب فلجاجي مع تعد ل فلقانون)

فألسا�شي للشركة.
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حرج) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
بد وفن فألستاذ فحمد فلعبا�شي بتاجيخ)

0ج)ديسمرب)2021،)تقرج ما  لي):
باع فلسيد مجيد فلحسن فلحامل)
جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
B110255)لفائدة فلسيد فلبقالي عبد)
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلعزيز،)
ج LF201)وفلذي  قبل) فلوطنية جقم)
رميع حصصه فالرتماعية وفملتمثلة)
في) وفلتي  ملكها  حصة  (1000 في)
شركة محدودة) (DETINORD شركة)
فلوحيد،) فلشريك  ذفت  فملسؤولية 
ومقرها) دجهم  (100.000 جأسمالها)
حسن) فبي  شاجع  بطنجة  فالرتماعي 

فلشادلي إقامة شبوت جقم) 1.
فملتعلق) فلسابق  فلفصل  تعد ل 
للشركة) فالرتماعية  بالحصص 

وفلذي فصبح كالتالي):
 1000 فلسيد فلبقالي عبد فلعزيز)

حصة.
مجموع فلحصص)1000)حصة.

عشر) فلثالث  فلفصل  تعد ل 
فلعزيز) عبد  فلبقالي  فلسيد  بتعيين 
غيب) ملدة  للشركة  وحيد  كمسيب 

محددة.
كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بطنجة) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 
بتاجيخ)19) نا ر)2022)بملف فلسجل)

فلتجاجي عدد)70097.
للخالصة وفلنشر

11 P

HAJAR PRO
شاجع فلجيش فمللكي  1 ، 10 

جقم 02، فلناظوج
تأسيس فلشركة

بمقت�شى عقد عرفي بالناظوج في)
5) نا ر)2022)وضع فلقانون فألسا�شي)

للشركة فملحدودة فملسؤولية.
.HAJAR PRO(فلتسمية):)شركة

منعش) (: فالرتماعي) فلغرض 
عقاجي.

فلعمليات) رميع  عامة  بصفة 
فلتجاجية فلتي ترتبط بصفة مباشرة)

بهدف للشركة.

فلجيش) شاجع  (: فالرتماعي) فملقر 
فمللكي) 1 )-)10 )جقم)02،)فلناظوج.

 100.000 (: فلشركة) مال  جأس 

1000)حصة من فيمة) دجهم مقسم)

100)دجهم.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلسيد كالبيلي خاليد.

 1000 خاليد) كالبيلي  (: فلشركاء)

حصة.

للمحكمة) فلقانوني  ( فإل دفع) تم 

7) نا ر) بتاجيخ) بالناظوج  فالبتدفئية 

2022،)تحت جقم)5 .

12 P

M M A CONSULTING
حي صوناصيد فيال جقم  7 سلوفن، 

فلناظوج

تأسيس شركة
بالناظوج) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع) تم  (2022 12) نا ر) بتاجيخ)

محدودة) لشركة  فألسا�شي  فلقانون 

فملسؤولية.

 M M A CONSULTING(:(فلتسمية

ش م م.

فلغرض فالرتماعي):)تفويت ودعم)

ودجفسة) فلتسويق  فإلدفجة،) فنظمة 

فملشاجيع.

فلعمليات) رميع  عامة  وبصفة 

فلتجاجية فلعقاجية فلتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف للشركة.

حي صوناصيد) (: فالرتماعي) فملقر 

فيال جقم) 7)سلوفن فلناظوج.
جأس مال فلشركة)100.000)دجهم)

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

دجهم.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلسيد مجاهد محمد فمين.

فلشركاء):)مجاهد محمد أمين)500 

حصة.

مجاهد فحمد)500)حصة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) فالبتدفئية بالدجيوش بتاجيخ)

2022،)تحت جقم)91.

13 P

SINTRUCK
حي فلكندي زنقة فالمام مالك

جقم 67 فلطابق  ، فلناظوج

تأسيس شركة
بالناظوج) عرفي  عقد  بمقت�شى 

2022،)وضع فلقانون) 5) نا ر) بتاجيخ)

فألسا�شي لشركة محدودة فملسؤولية.

تسمية فلشركة):)SINTRUCK)ش)

م م.

:)مقاول فلنقل) فلغرض فالرتماعي)

فلوطني وفلدولي لحساب فلغيب.

فلعمليات) رميع  عامة  وبصفة 

فلتجاجية وفلعقاجية فلتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف فلشركة.

فملقر فالرتماعي حي فلكندي))زنقة)

فلطابق) ،) (67 جقم) مالك  فالمام 

فلناظوج.

 100.000 (: للشركة) فملال  جأس 

فئة) حصة من  (1000 دجهم مقسم)

100)دجهم.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلسيد حشاد محمد.

 1000 (: حشاد محمد) (: فلشركاء)

حصة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

7) نا ر) بتاجيخ) بالناظوج  فالبتدفئية 

2022،)تحت جقم)  .

14 P

LAPARAS DEL NORTE
ش م م

10 تجزئة حليمي، فلناظوج

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

فالستثنائي بتاجيخ)22)ديسمرب)2021،)

 LAMPARAS شركة) شركاء) صادق 

DEL NORTE)ش م م فالقفال فلنهائي)

للشركة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) فالبتدفئية بالناظوج بتاجيخ)

2022)تحت جقم)55.

15 P

LAPARAS DEL NORTE
ش م م

10 تجزئة حليمي، فلناظوج
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
فالستثنائي بتاجيخ)22)ديسمرب)2021،)
 LAMPARAS شركة) شركاء) قرج 
DEL NORTE)ش م م على قرفج حل)
فلربكاني) ( فالستاذ) وتعيين  فلشركة 

مصطفى كمصف للشركة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) فالبتدفئية بالناظوج بتاجيخ)

2022)تحت جقم) 5.
16 P

AL BORAN
ش م م

ميناء  بني فنصاج، فلناظوج
بمقت�شى محضر فلجمعية فلعامة)
 2022 5) نا ر) بتاجيخ) فالستثنائية 
 AL BORAN شركة) شركاء) صادق 
500)حصة) ش م م على قرفج تفويت)
للسيد حمادي فلرشيد و500)حصة)
ليصبح) مصطفى  فليونش  للسيد 

جأسمال فلشركة مقسمة كما  لي):
حمادي فلرشيد)500)حصة.

فليونش مصطفى)500)حصة.
فستقالة) قرفج  على  صادقوف  كما 
فلسيد فملزياني محمد وفلسيد فملزياني)
فحمد من تسييب فلشركة وتم تعيين)
وفلسيد) فلرشيد  حمادي  فلسيد 
فليونش مصطفى كمسيب ن للشركة.

فلقانون) تحيين  قرجوف  كما 
فألسا�شي للشركة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1) نا ر) فالبتدفئية بالناظوج بتاجيخ)

2022،)تحت جقم)63.
17 P

CHALLIOUI TRANS
ش م م

سوق بني سيدفل لوطا فزغنغان، 
فلناظوج

بمقت�شى محضر فلجمعية فلعامة)
فالستثنائية بتاجيخ)6)ديسمرب)2021،)
 CHALIOI شركة) شركاء) صادق 
TRANS)ش م م على قرفج تفويت)500 

حصة للسيد فمغوفش ميلود ليصبح)
جأسمال فلشركة مقسمة كما  لي):
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فلشليوي سعيد)500)حصة.
فمغوفش ميلود)500)حصة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاجيخ) بالناظوج  فالبتدفئية 

ديسمرب)2021،)تحت جقم)4602.
18 P

 
CHALLIOUI TRANS

ش م م
سوق بني سيدفل لوطا فزغنغان، 

فلناظوج
بمقت�شى محضر فلجمعية فلعامة)
فالستثنائية بتاجيخ)6)ديسمرب)2021،)
 CHALLIOUI شركة) شركاء) صادق 
TRANS)ش م م على قرفج جفع جأسمال)
إلى) دجهم  (100.000 من) فلشركة 
جأسمال) ليصبح  دجهم  (500.000

فلشركة مقسمة كما  لي):
 2500 سعيد) فلشليوي  فلسيد 

حصة.
فمغاوش ميلود)2500)حصة.

فالرتماعي) فملقر  تغييب  قرجوف  كما 
للشركة من سوق بني سيدفل لوطا)
فزغنغان فلناظوج إلى حي أوالدلحسن)
ج  فلطابق) (08 عماجة) تاويمة  طريق 
فلغرض) تعد ل  كما قرجوف  فلناظوج،)
نقل) ليصبح  للشركة  فالرتماعي 
لحساب) وفلوطني  فلدولي  فلبضائع 
فلقانون) تحيين  قرجوف  كما  فلغيب،)

فألسا�شي للشركة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) بالناظوج  فالبتدفئية 
20)ديسمرب)2021،)تحت جقم)4667.
19 P

 
HAYTEM TEXTIL

ش م م
فدفن معالي بني أوكيل بن فلطي  

فلدجيوش
بمقت�شى محضر فلجمعية فلعامة)
 2021 ديسمرب) (8 فالستثنائية بتاجيخ)
 HAYTEM فلوحيد) فلشريك  صادق 
جفع) قرفج  على  م  م  ش  (TEXTILE
دجهم) (20.000 فلشركة من) جأسمال 
دجهم ليصبح جأسمال) (500.000 إلى)

فلشركة مقسما كما  لي):

فملرفقي عبد فملالك)5000)حصة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناظوج بتاجيخ)17ديسمرب)

2021)تحت جقم)4655,

20 P

GROUPE FOUSSAN
ش م م

شاجع فلروي�شي ج جقم  ج فزغنغان 
فلناظوج

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

شركاء) قرج  (،2017 بتاجيخ) ) نا ر)

.GROUPE FOUSSAN(شركة

فالرتماعي) فملقر  تغييب  قرفج  على 
جقم) ج) فلروي�شي) شاجع  من  للشركة 

 ج)بلوك فن جي بوشتى جقم)128)بني)

فنصاج فرخاتة فلناظوج.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1) نا ر) فالبتدفئية بالناظوج بتاجيخ)

2022)تحت جقم)62.

21 P

STE SOGEFICOM

STE 2 A M ESSAGERIE
SARL AU

ذفت) شركة  تأسيس  تم 

وحيد) بشريك  فملحدودة  فملسؤولية 

2022)ذفت) 12) نا ر) ( في فاس بتاجيخ)

فلخصائص فلتالية):

 STE 2 A MESSAGERIE(:(فلتسمية

.SARL AU

 57 متجر جقم) ( (: فملقر فإلرتماعي)
زنقة وفد فملخازن نررس أ))فاس.

فلغيب) فالمتعة  نقل  (: فلهدف)

 TRANSPORT DE مصاحبة)

 .BAGAGE NON ACCOMPAGNE

.MESSAGERIE(فالجساليات

فملدة:))99)سنة.
دجهم،) (100.000 (: جأسمال)

مقسمة إلى)1000)حصة من فئة مائة)

دجهم.

فلهاني) فلسيد  فلوحيد  فلشريك 

أنس):)1000)حصة ب:)100.000.00 

دجهم.

فلسيد فلهاني) (: فلتسييب وفإلمضاء)

أنس.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكمة)

فلتجاجية بفاس تحت جقم)2022/ 2ج    

بتاجيخ)21) نا ر)2022.

22 P

STE SOGEFICOM

STE CAFE BLAN
تم تأسيس شركة ذفت فملسؤولية)

فاس) في  وحيد  بشريك  فملحدودة 

ذفت) (،2022 ديسمرب) (28 بتاجيخ)

فلخصائص فلتالية):

.STE CAFE BLAN((:(فلتسمية
شاجع) جقم) 1) فإلرتماعي:) فملقر 

صفرو) طريق  (2 فلزهوج) حي  بنزجت 

فاس.

فلهدف):)مقهى.

فملدة):))99)سنة.
دجهم،) (100.000 (: جأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دجهم لكل وفحدة.

فلشريك فلوحيد):

 1000 ف مان:) فملساوي  فلسيدة 

حصة ب:)100.000)دجهم.)

فلتسييب وفإلمضاء):

للسيدة فملساوي ف مان.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بفاس تحت جقم:) فملحكمة 

2022/ج2ج)بتاجيخ)21) نا ر)2022.

23 P

MAHINOR
SARL

تأسيس شركة
في  وم) مؤجخ  عرفي  لعقد  تبعا 

2022)حيث تم وضع قوفنين) ج) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  فملساهمة  فلشركة 

فملحدودة،)وذفت فملميزفت فلتالية):

ماهينوج) شركة  (: فلتسمية)

(ش.م.م).))))))))))))

فلصفة فلقانونية):)شركة مساهمة)

ذفت مسؤولية محدودة.

حدد موضوع فلشركة في ما  لي):)

)فملوضوع):))))

مقهى.

في) فلرأسمال  حدد  (: فلرأسمال)

100.000)كلها لالكتتاب وفلدفع.
فملقر فالرتماعي):)ج)جقم)01)عماجة)

س1) اسمينة حي فلصناعي فكاد ر.

99)سنة فبتدفء) :)حددت في) فملدة)

من تاجيخ تأسيس فلشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

 نا ر وتنتهي في)1ج)درنرب من كل سنة.

فإلدفجة):) د ر فلشركة فلسيد خالد)

قوج�شي ملدة غيب محدودة.))))))))))))))))

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

بتاجيخ) الكاد ر  فلتجاجية  فملحكمة 

21) نا ر)2021،)تحت جقم) 10820.

24 P

AJILINE CALL CENTER
SARL AU

تأسيس شركة
في  وم) مؤجخ  عرفي  لعقد  تبعا 

وضع) تم  حيث  (،2022 12) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  فلشركة  قوفنين 

فملحدودة.

)وذفت فملميزفت فلتالية:
كول) فريال ن  شركة  (: فلتسمية)

فلشريك) ذفت  (ش.م.م)) سينتب)

فلوحيد.

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤولية 

فلوحيد.

حدد موضوع فلشركة) (: فملوضوع)

في ما  لي):

مركز فالتصال.

في) فلرأسمال  حدد  (: فلرأسمال)

100.000)كلها لالكتتاب وفلدفع.

فلطابق فلسفلي) (: فملقر فالرتماعي)

حي) 11) نا ر  شاجع) ج) جقم) د  بلوك 

فلدفخلة فكاد ر.

سنة فبتدفء) حددت في99) (: فملدة)

من تاجيخ تأسيس فلشركة.
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فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

 نا ر وتنتهي في)1ج)درنرب من كل سنة

فإلدفجة):) د ر فلشركة فلسيد عبد)

فلهادي فررفجملدة غيب محدودة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

بتاجيخ) الكاد ر  فلتجاجية  فملحكمة 

21) نا ر)2022،)تحت جقم108208.

25 P

SAFIR A SCENSEUR

شركة ذفت مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

جأسمالها : 10.000 دجهم

فملقر فالرتماعي : بلوك جقم »ف« جقم 

   أوالد فريه فلقنيطرة

تأسيس شركة

 25 بتاجيخ) بمقت�شى عقد خاص 

فلقانون) وضع  تم  (،2021 ديسمرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

تحمل) وحيد  لشريك  محدودة 

فلخصائص فلتالية):

.SAFIR ASCENSEUR(:(فلتسمية

فملوضوع):)تجميع فملصعد.

بلوك جقم)»ف«) (: فملقر فالرتماعي)

جقم)  )أوالد فريه فلقنيطرة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلكامل للشركة.

 100.000 (: فالرتماعي) فلرأسمال 

حصة) (1000 على) مقسومة  دجهم 

موزعة) للحصة  دجهم  (1000 بقيمة)

على فلشكل فلتالي):

فلسيد حسن بيهي)1000)حصة.

تعيين فملسؤول عين فلسيد حسن)

بيهي مسيبف للشركة ملدة غيب محددة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)18) نا ر)

2022،)تحت جقم)2ج900.

26 P

STE BNI HSSINE AGRO
SARL

جأسمالها : 100.000 دجهم
 ANGLE AV MED : فملقر فالرتماعي
 DIOURI ET MED ABDOU RCE
 KAMILIA 2ETAGE(BUR(N°24

KENITRA
تأسيس شركة

بتاجيخ خاص  عقد   بمقت�شى 
  1)ديسمرب)2021،)تم وضع فلقانون)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فالسا�شي 
تحمل) وحيد  لشريك  محدودة 

فلخصائص فلتالية):
 STE BNI HSSINE (: فلتسمية)

.AGRO SARL
 ENTR DE LA (: ( فملوضوع)
 GESTION  DEXPLOITATION

.AGRICOLE
 ANGLE AV (: فالرتماعي) فملقر 
 MED DIOURI ET MED ABDOU
 RCE KAMILIA 2ETAGE BUR

.N°24(KENITRA
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلكامل للشركة.
 100.000 (: فالرتماعي) فلرأسمال 

دجهم.
عين فلسيد نوج) (: تعيين فملسؤول)
فلد ن ماللكة مسيبف للشركة ملدة غيب)

محددة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) بالقنيطرة  فالبتدفئية 
جقم) تحت  (،2021 29)ديسمرب)

.89517
27 P

STE OULED BAKHACHOU
SARL

جأسمالها : 100.000 دجهم
 ANGLE AV MED : فملقر فالرتماعي
 DIOURI ET MED ABDOU RCE
 KAMILIA 2ETAGE(BUR(N°24

KENITRA
تأسيس شركة

بتاجيخ خاص  عقد   بمقت�شى 
 10)ديسمرب)2021،)تم وضع فلقانون)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

تحمل) وحيد  لشريك  محدودة 

فلخصائص فلتالية):

 STE OULED (: فلتسمية)

.BAKHACHOU SARL

 ENTR DE LA (: فملوضوع)

 GESTION DEXPLOITATION

.AGRICOLE

 ANGLE AV (: فالرتماعي) فملقر 

 MED DIOURI ET MED ABDOU

 RCE KAMILIA 2ETAGE BUR

.N02  KENITRA

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلكامل للشركة.

 100.000 (: فالرتماعي) فلرأسمال 

دجهم.

فلسيد) عين  (: فملسؤول) تعيين 

فلطيبي كانبة وفلتهامي كانبة مسيبفن)

للشركة ملدة غيب محددة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) بالنقيطرة  فالبتدفئية 

جقم) تحت  (،2021 29)ديسمرب)

.89520

28 P

COIN BURGER

SARL

RC : 156205

فستقالة وتعيين مد ر رد د

فلعادي) غيب  فلعام  للجمع  تبعا 

(،2021 ديسمرب) (8 بتاجيخ) فملنعقد 

 COIN BURGER(قرج فلشرفء)لشركة

دجهم) (10.000 جأسمالها) (SARL 

ما  لي):

رونان) لحسين  فلسيد  فستقالة 

من مهامه كمد ر.

تعيين فلسيد  وسف رونان فملد ر)

فلوحيد للشركة ملدة غيب محدودة.

تحد ث فلنظام فألسا�شي للشركة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

(،2022 ج) نا ر) بالرباط) فلتجاجية 

تحت جقم)ج12117.
من أرل فالستخالص وفلبيان

29 P

 CLINIQUE D’ONCOLOGIE

16 VOVEMBRE
SA

سجل تجاجي جقم 127915

تحويل فملقر فالرتماعي للشركةعرفي)
مؤجخ بتاجيخ)19)نوفمرب)2021،)

ومسجل بالرباط تم ما  لي):

فلعنوفن) إلى  فلشركة  مقر  تغييب 

بالفريج) فحمد  شاجع  (22 (: فلتالي)

فلسوي�شي فلرباط.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

جقم) تحت  (،2022 6) نا ر) بتاجيخ)

.121272

30 P

 SOCIETE BOILUFER

 TRAVAUX
SARL AU

مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

(،2021 نوفمرب) (16 بتاجيخ) ومسجل 

شركة محدودة فملسؤولية) تم إنشاء)

تحمل) وفلتي  فلوحيد،) فلشريك  ذفت 

فلخصائص فلتالية):

 BOILUFER (: فلتسمية)

.TRAVAUX SARL AU

في) مقاول  (: فإلرتماعي) فلهدف 

فألشغال فملختلفة مقاول في فلنجاجة)

فلخش  فألملنيوم وفالنكس.
 100.000 (: فلشركة) جأسمال 

دجهم.

فلربفهمة) دوفج  (: فإلرتماعي) فملقر 

عامر بوقنادل،)سال.

مدة فلشركة):)99)سنة فبتدفء)من)

تاجيخ فلتأسيس.

فلتسييب):)تم تعيين فلسيد بنجد ة)

محمد مسيب للشركة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

بتاجيخ) بسال  فإلبتدفئية   فملحكمة 

17) نا ر2022)تحت جقم)38086.
مقتطف وبيان

31 P
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PALM IMMOBILER
بالم ف موبيلي

شركة ذفت مسؤولية محدودة
جأسمالها : 100.000.00 دجهم

فملقر فإلرتماعي : مكت  209 فضاء 
باكي زفوية زنقة محمد سميحة وبييب 

باجون فلدفجفلبيضاء
حل فلشركة 

فلعام فإلستثنائي)) فلجمع  بمور  
لشركة بالم ف موبيلي فملنعقد بتاجيخ)
25)أكتوبر)2021)قرج فلشركاء)ما  لي:
حل فلشركة ووضعها في فلتصفية)
 25 من) فبتدفء) فألوفن  قبل  فلود ة 

أكتوبر)2021.
بنونة،) أحمد  فلسيد  تعيين 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
جقم)08ج7جC،)وفلقاطن ب)11)تجزئة)
فلدفجفلبيضاء) كاليفوجنيا  فلرشاد 

كمصفي للشركة.
مكت ) في  فلتصفية  مقر  تحد د 
محمد) زنقة  زفوية  باكي  فضاء) (209

سميحة وبييب باجون فلدفجفلبيضاء.
بكتابة) (: فلقانوني) فإل دفع  وتم 
فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط 
12) نا ر2022  بتاجيخ) بالدفجفلبيضاء)

تحت جقم)807957.
32 P

ABN IMMOBILER
أ.ب.ن ف موبيلي

شركة ذفت مسؤولية محدودة
جأسمالها : 100.000.00 دجهم

فملقر فإلرتماعي :  مكت  209 فضاء 
باكي زفوية زنقة محمد سميحة وبييب 

باجون فلدفجفلبيضاء
حل فلشركة 

فلعام فإلستثنائي)) فلجمع  بمور  
لشركة أ.ب.ن ف موبيلي فملنعقد بتاجيخ)
29)أكتوبر)2021)قرج فلشركاء)ما  لي:
حل فلشركة ووضعها في فلتصفية)
من فبتدفء) فألوفن  قبل   فلود ة 

 29)أكتوبر)2021.
بنونة،) أحمد  فلسيد  تعيين 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
جقم)08ج7جC،)وفلقاطن ب)11)تجزئة)
فلدفجفلبيضاء) كاليفوجنيا  فلرشاد 

كمصفي للشركة.

: مكت   تحد د مقر فلتصفية في)

محمد  زنقة  زفوية  باكي  فضاء   209

سميحة وبييب باجون فلدفجفلبيضاء.

بكتابة) (: فلقانوني) فإل دفع  وتم 

فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط 

18) نا ر2022  بتاجيخ) بالدفجفلبيضاء)

تحت جقم)7 8087.

33 P

BILADI HERITAGE
SARL AU

شركة ذ.م.م.م.ش.و

بمقت�شى عقد عرفي قرجت شركة)

 BILADI HERITAGE SARL AU

من) محدودة  مسؤولية  ذفت  شركة 

شريك وفحد ش.ذ.م.م.م.ش.و وذفت)

جأس فملال)10.000.00)دجهم ما  لي):

جقم) من  فإلرتماعي  فملقر  تحويل 

طابق) فملعاني  مصطفى  زنقة  (201

فلدفجفلبيضاء) (12 فلثاني فلشقة جقم)

 11 عماجة) (12 فلجد د) فلعنوفن  إلى 

 1 فلنهضة) حي  فلنهضة  رنان  إقامة 

إضافي فلرباط.

قرجت فلسيدة مريم شيخي تعيين)

كمسيبة) فلحياني  شاد ة  فلسيدة 

ثانية.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

جقم) تحت  بالدفجفلبيضاء) فلتجاجية 

 9ج809)بتاجيخ)21) نا ر)2022.
للبيان

34 P

BAROKAM
SARL

شركة ذ.م.م

بمقت�شى عقد عرفي قرجت شركة)

ذفت) شركة  (BAROKAM SARL

مسؤولية محدودة ش.ذ.م.م.م ذفت)

جأس فملال)10.000.00)دجهم ما  لي):

تحويل فملقر فإلرتماعي من جقم)86 

حي فلنهضة إضافي فلرباط إلى فلعنوفن)

فلجد د جقم)1164)حي فملغرب فلعربي)

فلقطاع جقم)7)تماجة.

فلكرفم) فلعزيز  عبد  فلسيد  قرج 

جقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة 

 7102جA)بيع)50)حصة من حصصه)

فلحاملة) فلباجودي  عائشة  وفلسيدة 

بيع) (AA202ج للبطاقة فلوطنية جقم)

بالشركة) حصصها  من  حصة  ( (50

فلسيد) إلى  حصة  (100 قيمتها) وفلتي 

للبطاقة) فلحامل  فلعبدالوي  حسن 

وأصبح) (AB207426 جقم) فلوطنية 

لألسهم) فلوحيد  فملالك  فألخيب  هذف 

وتامل�شي) (% (100 بقيمة) فلشركة 

فلوحيد للشركة.

فلشكل) تحويل  فلشركاء) قرج 

مسؤولية) ذفت  شركة  من  فلقانوني 

مسؤولية) ذفت  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشريك وحيد.)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

جقم) تحت  بالدفجفلبيضاء) فلتجاجية 

ج1215)بتاجيخ)6) نا ر)2022.
للبيان

35 P

AMAL GROUP MOROCCO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

في مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

ومسجل) بالرباط  (2021 21) نا ر)  

للشركة) (2021 29) ونيو) بتاجيخ)

 AMAL GROUP فملسماة)

فملسؤولية) ذفت  (MOROCCO

دجهم) (10000 وبرأسمال) فملحدودة 

جقم) مكت   (11 جقم) مقرها  وفلكائن 
قرج) فلرباط  حسان  صنعاء) زنقة  (1

للشركة فإلستثنائي  فلعام   فلجمع 

)ما  لي):

 AMAL من) فلشركة  فسم  تغييب 

 PRIVATE(إلى(GROUP MOROCCO

 GALAXY INTERNATIONAL FOR

.STUDY

لدى كتابة) (: تم فإل دفع فلقانوني)
بالرباط) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

جقم) تحت  (2022 22) نا ر) بتاجيخ)

9ج1192.

36 P

AMAL GROUP MOROCCO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

في) مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

ومسجل) بالرباط  (2021 21) نا ر)

للشركة) (2021 29) ونيو) بتاجيخ)

 AMAL GROUP فملسماة)

فملسؤولية) ذفت  (MOROCCO

دجهم) (10000 وبرأسمال) فملحدودة 

جقم) مكت   (11 جقم) مقرها  وفلكائن 
قرج) فلرباط  حسان  صنعاء) زنقة  (1

ما) للشركة  فإلستثنائي  فلعام  فلجمع 

 لي):

تفويت حصص إرتماعية):

7)حصص من فلسيد فلركرفكي إلى)

فلسيد بوسيب محمد.

27)حصة من فلسيد فجخاوي عبد)

فملولى إلى فلسيد بوسيب محمد.

فلسابقين) فملسيب ن  فستقالة 

وتعيين فلسيد بوسيب محمد كمسيب)

رد د.

لدى كتابة) (: تم فإل دفع فلقانوني)

بالرباط) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

جقم) تحت  (2022 نوفمرب) (6 بتاجيخ)

9ج1192.

37 P

TECHGREEN
شركة محدودة فملسؤولية

إشعاج فلتأسيس
بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة) تم إنشاء) (،2021 ديسمرب) (9  

محدودة فملسؤولية.

.TECHGREEN(:(تسمية

:)شاجع موالي أحمد) مقر فلشركة)

حسان) (8 شقة) 0ج) عاجة) فلوكيلي 

فلرباط.

فلهدف فإلرتماعي):

فألشجاج) أنوفع  رميع  زجفعة 

فملثمرة وفلحبوب.

للخضاج) فملنتجة  فملزفجع  تشغيل 

وفلفاكهة بأنوفعها.

تربية فملوف�شي.

حميع فلنشاطات فلزجفعية.
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فملشاجكة فملباشرة أو غيب فملباشرة)
غرض) لها  فلتي  فلشركات  رميع  في 
مشابه للغرض فلخاص بهذه فلشركة)
أو فلتي من فملحتمل أن تعزز تطويرها.
فلزجفعية) فألجف�شي  وتأريب  حيازة 

فلعامة أو فلخاصة.
مزفجع) فلتدجي   فلتبويض  عملية 

فلخيول.
تسويق فلبذوج وفلنباتات وأي منتج)
في) (نباتات  فلنباتي) لإلنتاج  ضروجي 
فملخترب،)ومبيدفت حشرية،)ومبيدفت)
حيوية،)وأسمدة،)ومنشطات حيوية،)

وما إلى ذلك).
معدفت) أو  معدفت  أي  تسويق 
فلشبكة) فلري،) (معدفت  زجفعية)

فلبالستيكية إلخ).
فستيبفد أي منتج أو مادة أو معدفت)

زجفعية ومنتجات محلية.
بيع شرفء،)فستوفجد،)تصد ر رميع)
وفملنتورات) فلزجفعية  فملنتورات 

فملحلية.
نقل فلبضائع.

فملعامالت) رميع  عام،) وبشكل 
وفملالية) وفلصناعية  فلتجاجية 
تتعلق) قد  فلتي  وفلعقاجية  وفملنقولة 
بشكل مباشر أو غيب مباشر بوفحدة)
إليها) فملشاج  فملعامالت  من  أخرى  أو 
وذلك لتسهيل وتعزيز تطوير) أعاله،)
نشاط فلشركة بأي شكل من فألشكال)
في فلشركات ألهدفف مماثلة أو ذفت)

صلة.
جفس فملال):)100.000)دجهم.

:)تسيب فلشركة وملدة غيب) فلتسييب)
محدودة من طرف):

مغربي) بوطال ،) هشام  فلسيد 
فلوطنية) للبطاقة  حامل  فلجنسية،)
جقم)72ج جAD)فلقاطن في فيال)165 

بستين فملنزه فلرباط.
مغربي) بوطال ،) مارد  فلسيد 
فلوطنية) للبطاقة  حامل  فلجنسية،)
بحي فحمد) فلقاطن  (AD 9599 جقم)

شوقي فلسوي�شي فلرباط.

في فلسجل) (: تم فإل دفع فلقانوني) (
ديسمرب) (27 فلتجاجي بالرباط بتاجيخ)

2021)تحت عدد)89 11.
 38 P

HEALTH CARE EXPERTISE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جأسمالها : 100.000دجهم
تحويل فملقر فإلرتماعي

بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
  1) وليو)2021)قرجفلشريك فلوحيد)
تحويل مقر فلشركة إلى)55)شاجع فال)
فلطابق فلثاني) ولد عميب عماجة جقم5)

فلرباط فكدفل).)
تم فإل دفع فلقانوني):)لدى فملحكمة)
ديسمرب) 0ج) فلتجاجية بالرباط بتاجيخ)

2021)تحت مررع)11669.
 39 P

HMD BTP
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدودة
 ذفت شريك وحيد

تأسيس
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
 2022 بتاجيخ) 2) نا ر) فلدفجفلبيصاء)
قد تم تأسيس شركة ذفت مسؤولية)
محدودة ذفت شريك وحيد وفملميزفت)

فلتالية):
.HMD BTP SARL AU(:(فلتسمية
 276 جقم) (: فإلرتماعي) فملقر 
فلثالث) فلطابق  تاشفين  فبن  شاجع 

بالدفجفلبيضاء.
فملسؤولية) ذفت  فلشركة  تأسيس 

فملحدودة ذفت فلشريك فلوحيد.
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي)

تحت جقم)05ج529.
فلهدف فإلرتماعي):

)أعمال فلبناء)وأعمال مختلفة.
فملدة):)99)سنة قابلة للتجد د.

 100000.00 (: فلشركة) جأسمال 
دجهم مقسمة كالتالي):

1000)حصة) فلسيد بوعزة جشيد)
بقيمة)100)دجهم للحصة).

جشيد) بوعزة  فلسيد  (: فلتسييب)
زنقة) فلشرقاوي  بسانية  فلقاطن 
كرسيف جقم)67)سيدي مو�شى سال.

باملحكمة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 
بتاجيخ بالدفجفلبيضاء)  فلتجاجية 
  2) نا ر)2022)تحت جقم)809426.
 40 P 

STE.CONSTITRAVAUX
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدودة 
ذفت شريك وحيد

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالدفجفلبيصاء)بتاجيخ) 2) نا ر)2022 
قد تم تأسيس شركة ذفت مسؤولية)
محدودة ذفت شريك وحيد وفملميزفت)

فلتالية):
 CONSTITRAVAUX (: فلتسمية)

.SARL AU
 276 جقم) (: فإلرتماعي) فملقر 
فلثالث) فلطابق  تاشفين  فبن  شاجع 

بالدفجفلبيضاء.
فملسؤولية) ذفت  فلشركة  تأسيس 
فملحدودة ذفت فلشريك فلوحيد جقم)
فلتقييد في فلسجل فلتجاجي تحت جقم)

05ج529.
فلهدف فإلرتماعي):)

أعمال فلبناء)وأعمال مختلفة.
فملدة):)99)سنة قابلة للتجد د.

 100000.00 (: فلشركة) جأسمال 
دجهم مقسمة كالتالي):

 1000 مصطفى) خويا  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

خويا مصطفى) فلسيد  (: فلتسييب)
فلقطان با ت عباس فزيالل.

باملحكمة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  بالدفجفلبيضاء) فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)27 809.
41 P

فئتمانية ماغتا

ش.م.م
12)زنقة فملوحد ن شقة)1)حسان فلرباط

 NOURA NETTOYAGE
 S.A.R.L

فإلستثنائي) فلعام  للجمع  تبعا 
 NOURA شركة) بمقر  فنعقد  فلذي 
1ج  بتاجيخ) (NETTOYAGE S.A.R.L

ديسمرب)2017)قرج فلشركاء)ما  لي):
تصفية فلشركة.

ف ت) فلسيدة  فملصفية  ذمة  تربئة 
صالح رميلة.

باملحكمة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

8121ج  جقم) تحت  بسال  فإلبتدفئية 

بتاجيخ)6) نا ر)2021 .

42 P

STE. GOLD MINES
SARL AU

كولد) لشركة  فلعام  فلجمع  قرج 

ديسمرب) (7 بتاجيخ) بتماجة  حرج  ميين 

مسؤولية) ذفت  لشركة  (2021

محدودة من شريك وحيد جأسمالها)

جقم) عماجة  دجهم  (9000.000.00

فالمان) تجزئة  (8 شقة) ج) طابق) (1

فلقرفجفت) فتخاد  تماجة  (1 فملسيبة) حي 

فلتالية بالتبف�شي وفإلرماع):
من) فلشركة  جأسمال  جفع 

إلى) دجهم  (9000.000.00

إلى) موزعة  دجهم  (11000.000.00

فئة) من  إرتماعية  حصة  (110000

100)دجهم.

فلد هي) فلعزيز  عبد  فلسيد 

110000)حصة.

باملحكمة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بتماجة  فإلبتدفئية 

2022)تحت جقم)7264.

43 P

STE.INFINI CENTRE PRIVE
SARL

بتاجيخ) فملؤجخ  فملحضر  بمور  

قرج فلجمع فلعام) (2021 نوفمرب) (10

فنفيني) شركة  لشركاء) فإلستثنائي 

سونطر بريفي شركة ذفت مسؤولية)

 100.000.00 جأسمالها) محدودة 
زنقة ملوية) (66 دجهما وفلكائنة برقم)

طابق) )بالطو جقم)10)أكدفل فلرباط)

فتخاد فلقرفجفت فلتالية):

 66 برقم) (: تثبيت عنوفن فلشركة)
 10 جقم) بالطو  طابق) ) ملوية  زنقة 

أكدفل ففلرباط.

باملحكمة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

 2021 ديسمرب) (29 فلتجاجية بالرباط)

تحت جقم)120990.

44 P
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COMPRESS
SARL

سجل تجاجي 95ج0  فلرباط

حل نهائي للشركة
لشركة) فلوحيد  فلشريك  قرج 

ذفت) شركة  (COMPRESS SARL

 25000 مسؤولية محدودة جأسمالها)

دجهما مقرها فإلرتماعي):)إقامة قيس)

فلجمع) خالل  فلرباط  أكدفل  (G 

فلعام فلغيب فلعادي فلذي فنعقد بمقر)

فلشركة بتاجيخ)ج2)ديسمرب)2021.

فلحل فلنهائي للشركة.

فلتصفية)) تقرير  على  فملصادقة 

فملحرج من طرف فلسيد عبد فملجيد)

فلعرفقي.

ملصفي) ونهائي  تام  إبرفء) تسليم 

لحسابات فلشركة فلسيد عبد فملجيد)

فلعرفقي.

بكتابة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

جقم) تحت  (2022 بتاجيخ) 2) نا ر)

.121520

45 P

مكت  محمد بوزبع تماجة

AL MARAI VIANDES
س.ت فلرباط : 921 8

فستقالة مسيب فلشركة
تعيين مسيب رد د
تعد ل فلتوقيع

تحيين فلقوفنين فألساسية للشركة
حرج) عرفي  عقد  بمقت�شى 
قرج) (،2022 ج) نا ر) في) بالصخيبفت 

لشركة) فإلستثنائي  فلعام  فلجمع 

ش.ذ.م.م) (AL MARAI VIANDES
دجهم،) 0.000.000ج) جأسمالها)

مقرها باملنطقة فلصناعية للجماعة)

ص.ب) فلصخيبفت  ملد نة  فلحضرية 
جقم)21  ،)ما  لي):

ضياء) محمد  فلسيد  فستقالة 

فلربنو�شي من مهامه كمسيب للشركة)
فلشرقاوي) محمد  فلسيد  وتعيين 

غيب) ملدة  للشركة  وحيد  كمسيب 

محدودة.

تعد ل فلتوقيع.

فألساسية) فلقوفنين  تحيين 

للشركة.

من) (15 فملادة) تعد ل  تم  وبذلك 

فلقوفنين فألساسية للشركة.

لدى كتابة) (: تم فإل دفع فلقانوني)

بالرباط) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

جقم) تحت  (2022 19) نا ر) بتاجيخ)

.121   
من أرل فإلستخالص وفلبيان

46 P

مكت  محمد بوزبع تماجة

DAWAJINE VIANDES
س.ت فلرباط : 1ج7 10

فستقالة مسيب فلشركة
تعيين مسيب رد د
تعد ل فلتوقيع

تحيين فلقوفنين فألساسية للشركة
حرج) عرفي  عقد  بمقت�شى 

قرج) (،2022 ج) نا ر) في) بالصخيبفت 

لشركة) فإلستثنائي  فلعام  فلجمع 

ش.ذ.م.م) (DAWAJINE VIANDES

مقرها) دجهم،) 000.000.ج) جأسمالها)

للجماعة) فلصناعية  باملنطقة 

ص.ب) فلصخيبفت  ملد نة  فلحضرية 

جقم)21  ،)ما  لي):

ضياء) محمد  فلسيد ن  فستقالة 

من) فلربنو�شي  وأسامة  ( فلربنو�شي)

وتعيين) للشركة  كمسيب ن  مهامهما 

كمسيب) فلشرقاوي  محمد  فلسيد 

وحيد للشركة ملدة غيب محدودة.

تعد ل فلتوقيع.

فألساسية) فلقوفنين  تحيين 

للشركة.

من) (15 فملادة) تعد ل  تم  وبذلك 

فلقوفنين فألساسية للشركة.

لدى كتابة) (: تم فإل دفع فلقانوني)

بالرباط) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

جقم) تحت  (2022 19) نا ر) بتاجيخ)

.121 50
من أرل فإلستخالص وفلبيان

47 P

مكت  محمد بوزبع تماجة

EQUIBAZ
تأسيس ش.ذ.م.م

بمقت�شى عقد عرفي حرج بتماجة)
2022،)تم تحرير فلقوفنين) 7) نا ر) في)
فألساسية لش.ذ.م.م مميزفتها كالتالي):

فلتسمية:)EQUIBAZ)ش.ذ.م.م.
فلهدف):)للشركة فألهدفف فلتالية:
تجاجة،)بيع وتوزيع رميع فملنتجات)

وموفد فلبناء.
مقاولة فألشغال فملختلفة للبناء.

فلهندسة فملدنية.
شبه) تجهيزفت فألسوفق فلخاصة،)

فلعامة وفلعامة.
تقد م فلخدمات في مجال فلبناء)

بشكل عام.
شاجع) (1 تماجة حي مسروج) فملقر:)

فلقاهرة جقم) 5.
دجهم) (100.000 (: فملال) جأس 
حصة من فئة) (1.000 مقسمة على)
100)دجفهم للوفحدة مسددة وموزعة)

بين فلشركاء)كالتالي:
فلسيد لحسن فلباز)500)حصة.

 500 فلباز) فللطيف  عبد  فلسيد 
حصة.

غيب) ملدة  فلشركة  تسيب  (: فلتسيب)
محدودة من طرف فلسيد ن لحسن)

فلباز وعبد فللطيف فلباز.
:)تبتدئ في فاتح) فلسنة فلحسابية)

 نا ر وتنتهي في)1ج)ديسمرب.
من  وم) تبتدئ  سنة  (99 (: فملدة)

تقييد فلشركة بالسجل فلتجاجي.
فلذخيبة) خصم  بعد  (: فألجباح)
لقرفج) تبعا  فلباقي  فلقانونية  وزع 
إنصافا حس  حصص كل) فلشركاء)

وفحد منهم.
باملحكمة) تم  فلقانوني:) فإل دفع 
20) نا ر) بتاجيخ) بتماجة  فإلبتدفئية 

2022)تحت عدد)7257.
تقييد) تم  (: فلتجاجي) فلسجل 
فلسجل) مصلحة  لدى  فلشركة 
بتماجة) فإلبتدفئية  باملحكمة  فلتجاجي 
20) نا ر) بتاجيخ) تحت عدد)135169)

.2022
من أرل فإلستخالص وفلبيان

48 P

STE.BEE LILIA’S

SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جأسمالها : 100.000 دجهم

تأسيس شركة
بمور  عقد عرفي حرج بالرباط)

بتاجيخ)ج) نا ر)2022)تم وضع فلقانون)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية):

.BEE LILIA’S SARL(:(فلتسمية

حي فلعلويين زنقة) (: فملقر فلرئي�شي)

فلشاجقة شاجع محمد فلخامس فلرقم)

46)تماجة.

في) حدد  (: فلشركة) جأسمال 

 1.000 إلى) مقسم  دجهم  (100.000

للحصة) دجهم  (100 بقيمة) حصة 

فلوفحدة.

فلهدف فإلرتماعي):

فلصيدلية) فملنتورات  وشرفء) بيع 

وفلتجميلية.

تصد ر وفستيبفد فملوفد فلتجميلية.

فلسيد) من  كل  عين  (: فلتسييب)

خالد مانيي وفلسيدة زين  فملنصوي)

كمسيب ن للشركة ملدة غيب محدودة.

تكوين) أرل  من  (% (5 (: فألجباح)

جصده) فلباقي  تم  قانوني  فحتياطي 

تبعا))لقرفج فلجمع فلعام.

فلسنة فملالية):تبتدئ في فاتح  نا ر)

وتنتهي في)1ج)ديسمرب من كل سنة ما)

تاجيخ) من  تبتدئ  فألولى  فلسنة  عدف 

تسجيلها بالسجل فلتجاجي.

من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)

تسجيلها بالسجل فلتجاجي.

فلتجاجية) باملحكمة  (: فإل دفع) تم 

ملد نة فلرباط تحت جقم)7263.

بالسجل) فلشركة  تسجيل  تم 

جقم) تحت  فلرباط  ملد نة  فلتجاجي 

5181ج1.

49 P
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PLAISIR GOURMET
SARL AU

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة ذفت فلشريك فلوحيد

بسال) حرج  عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع) تم  (،2021 فربف ر) (19 بتاجيخ)
ذفت) لشركة  فألسا�شي  فلنظام 
فلشريك) ذفت  فملحدودة  فملسؤولية 
فيما) فملبينة  فملميزفت  ذفت  فلوحيد 

 لي):
.PLAISIR GOURMET(:(فلتسمية
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  فملحدودة  فملسؤولية 

فلوحيد.
فلغا ة من فلشركة))هي):)

مخرزة).
ممون فلحفالت.

فملقر):)شاجع محمد فلسادس كلم)
فلنصر) مسجد  مسكين  بني  زنقة  (6

فلرباط.
سنة) (99 حددت مدتها في) (: فملدة)

فعتباجف من تاجيخ تأسيسها فلنهائي.
 100000 (: فإلرتماعي) فملال  جفس 
حصة بمبلغ) (1000 دجهم مكون من)
دجهم للحصة في ملكية فلسيد) (100

قا�شي فنس.
تسيب فلشركة من طرف) (: فإلدجفة)
فملسيب) بصفته  فنس  قا�شي  فلسيد 
غيب) ملدة  للشركة  فلوحيد  فلقانوني 

محددة.
فاتح) بين  ما  (: فلجماعية) فلسنة 

 نا ر إلى متم ديسمرب.
لقد تم فإل دفع فلقاوني باملحكمة)
 5635 عدد) ملف  بسال  فإلبتدفئية 

بتاجيخ)ج) ونيو)2021.
50 P

STE.DRS GOLD
ش.م.م..ش.و

فلرأسمال فإلرتماعي : 100.000.00 
دجهم

فملقر فإلرتماعي : إقامة فألمل متجر 
فلرقم   طريق فلقنيطرة سال

بمقت�شى فلجمع فلعام فلتأسي�شي)
(،2021 ديسمرب) (8 بتاجيخ) مؤجخ 
مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 
محدودة ذفت شريك وحيد باملميزفت)

فلتالية):)

 DRS GOLD (: فلتسمية)

ش.م.م..ش.و.

ذفت) شركة   : فلقانوني  فلوضع 

مسؤولية محدودة ذفت شريك وحيد.

فلهدف):)

أشغال مختلفة وفلبناء.

منظم فلحفالت.

فالستيبفد وفلتصد ر.

فملقر فإلرتماعي):)إقامة فألمل متجر)

فلرقم) )طريق فلقنيطرة سال.

فملدة):)حددت مدة فلشركة في)99 

سنة تبتدئ من تاجيخ تأسيسها.

حدد) (: فإلرتماعي) فلرأسمال 

فلرأسمال فإلرتماعي في)100.000.00 

حصة) (1000 على) مقسمة  دجهم 

موزعة) للوفحدة  دجهم  (100 بقيمة)

على فلشكل فلتالي):

 1000 فلشافعي) فدجيس  فلسيد 

حصة.

فملجموع):)1000)حصة.

أسندت مهمة فلتسييب) (: فلتسييب)

كمسيب) فلشافعي  فدجيس  فلسيد  إلى 

 DRS(وحيد ملدة غيب محدودة لشركة

.GOLD

فألسا�شي) فلقانوني  فلوضع  تم 

للشركة حس  فلفصل)96-05.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 2022 في17) نا ر) بسال  فإلبتدفئية 

تحت فلرقم)38064.

51  P

STE. BARBOUCHI TRANS
ش.م.م

فلرأسمال فإلرتماعي : 100.000.00 

دجهم

فملقر فإلرتماعي : إقامة فلعال جقم 20 

تابريكت سال

تعد ل
بمقت�شى فلجمع فلعام فلغيب فلعادي)

فملنعقد بتاجيخ)19نوفمرب)2021)قرجف)

BARBOUCHITRANS(شركاء)شركة

تحت فلعنوفن فلتالي إقامة فلعال جقم 

20 تابريكت سال ما  لي :

فستقالة فملسيبة غيب شريكة :  قرج 
غيب  فملسيبة  فستقالة  فلعام  فلجمع 

شريكة فلسيدة فاطمة بربوش.
 : شريك  غيب  رد د  مسيب  تعيين 
 قرج فلجمع فلعام تعيين فلسيد عبد 
فلرحمان عثماني كمسيب غيب شريك 

رد د للشركة.
للشركة  فلقانوني  فلوضع  تم 

حس  فلفصل 5-96.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) تاجيخ) في  بسال  فإلبتدفئية 

2022)تحت فلرقم)8170ج.
52 P

EPI MAGIC
SARL

شركة محدودة فملسؤولية 
جأسمالها : 100.000.00 دجهم

فملقر فإلرتماعي : 269 شاجع محمد 
فلخامس فلرباط

فلسجل فلتجاجي 58989 فلرباط
فملصادقة على نقل فلحصص

خروج شريك من فلشركة
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
(،2021 فملؤجخ بالرباط في)6)ديسمرب)

تقرج ما  لي):
فلسيد) خروج  على  فملصادقة 
ونقل) فلشركة  من  قانيني  محمد 
حصته)(200)حصة))لكل من فلسيد)
وفلسيدة) (100)حصة)) أحمد قانيني)

ساجة قانيني)(100)حصة).
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)55 121.
53 P

PIC DELICE
SARL

شركة محدودة فملسؤولية 
جأسمالها : 100.000.00 دجهم

فملقر فإلرتماعي : 76 شاجع فملقاومة 
فلرباط

فلسجل فلتجاجي : ج88ج8 فلرباط
فملصادقة على نقل فلحصص

خروج شريك من فلشركة

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
(،2021 فملؤجخ بالرباط في)6)ديسمرب)

تقرج ما  لي):
فلسيد) خروج  على  فملصادقة 
ونقل) فلشركة  من  قانيني  محمد 
حصته)(100)حصة))لكل من فلسيد)
وفلسيد) حصة)) (50) قانيني) أحمد 

نبيل حنفي قانيني)(50)حصة).
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)121456.
54 P

INOVAR
شركة محدودة فملسؤولية

70.000.00  دجهم
فملقر فإلرتماعي : حي موالي عبد هللا، 
جقم 8ج، فلطابق فألول، هرهوجة تاجة

جقم فلسجل فلتجاجي : 52119 
فلرباط

تحويل فملقر فإلرتماعي
بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بتماجة)
قرجت) (2021 نوفمرب) (15 بتاجيخ)
فلجمعية فلعامة فإلستثنائية لشركاء)

شركة)INOVAR)ما  لي):
تماجة) إلى  فإلرتماعي  فملقر  تحويل 
فبن) حي  فلخنساء) شاجع  8ج1) عماجة)

جشد،)فلطابق فلثالث فلوفاق تماجة.
كتابة) لدى  فلقانوني:) فإل دفع  تم 
باملحكمة فلتجاجية بالرباط) ( فلضبط)
جقم) تحت  (2022 12) نا ر) بتاجيخ)

1 ج121.
55 P
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 INNOVER
DEVELOPPEMENT

SARL AU
تأسيس شركة

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�شى 
فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 
فملحدودة بشريك وفحد وفلتي تحمل)

فلخصائص فلتالية):
 INNOVER (: فلتسمية)

.DEVELOPPEMENT
.SARL AU((:(فلصفة فلقانونية

فلهدف فإلرتماعي:
وأعمال) مختلفة  ألعمال  فملقاول 

.VRD
فلدجفسات فلفنية فلبناء)فملساعدة)

.BTP(فلفنية وفلخربة
جأسمال فلشركة):)100.000)دجهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
دجهم للحصة فلوفحدة موزعة) (100

على فلشكل فلتالي):
فلسيد عادل موحتا)1000)حصة.
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)
فلتأسيس فلنهائي أي من تاجيخ وضع)

فلسجل فلتجاجي.
إلى) فاتح  نا ر  من  فملالية:) فلسنة 
1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.
فملقر فإلرتماعي):)21)زنقة أبو عبد)
هللا نافي إقامة بن عمر طابق) )عماجة)

10)معاجيف فلدفجفلبيضاء.
فملسيب:)فلسيد عادل موحتا.
فلسجل فلتجاجي:)ج52900.

56 P

JOEXPO
SARL

إعالن تأسيس شركة
.JOEXPO SARL(:(فسم فلشركة

فلهدف فإلرتماعي):
فلتطوير فلعقاجي.

تقسيمات).
أعمال متنوعة أو إنشاءفت.

إ جاج فملستودعات.
فستيبفد وتصد ر.

شاجع عبد  ج29) (: فملقر فإلرتماعي)
فملومن فلدفجفلبيضاء.

 5500000 (: فلشركة) جأسمال 

حصة من) (55000 دجهم مقسمة ل)

فئة)100)دجهم للحصة فلوفحدة.

100)دهم) 50000)حصة من فئة)

للسيدة رملة عبابو.

دجهم) (100 2500)حصة من فئة)

للسيد فدجي�شي غالي.

دجهم) (100 2500)حصة من فئة)

للسيد فدجي�شي شريف.

فلتسييب):)فلسيدة رملة عبابو.

فلتجاجي) بالسجل  فلتقيد  جقم 

بالدفجفلبيضاء) فلتجاجية  باملحكمة 

.528591

57 P

DELICOUS PACKAGING

SARL

إعالن تأسيس شركة

 DELICOUS (: فلشركة) فسم 

.PACKAGING SARL

فلهدف فإلرتماعي):

صيانة) منتجات  وتوزيع  فستيبفد 

فلعبوفت فملنزلية وفملنتجات فلغذفئية.

فملسيبة) (5 أمل) (: فإلرتماعي) فملقر 

جقم)669)حي يعقوب فملنصوج فلرباط.

جأسمال فلشركة):)100.000)دجهم)

مقسمة ل)1000)حصة من فئة)100 

دجهم للحصة فلوفحدة.

دجهم) (100 فئة) من  حصة  (500

للسيد ف وب فملنصوجي.

دهم) (100 فئة) من  حصة  (500

للسيد فبرفهيم فكشتي.

فلتسييب):)

فلسيد ف وب فملنصوجي.

فلسيد فبرفهيم فكشتي.

فلتجاجي) بالسجل  فلتقيد  جقم 

باملحكمة فلتجاجية بالرباط)157189.

58 P

BENMESSAOUD TECH
SARL

إعالن تأسيس شركة
 BENMESSAOUD(:(فسم فلشركة

.TECH SARL

فلهدف فإلرتماعي):

أعمال مختلفة.

بيع فملنتجات فلغذفئية.

فستيبفد وتصد ر.

فإلتصاالت).

تأريب معدفت فألحدفث.

)تطوير فلوي .

)لوحة فلنشر.

)فلرسوم فلبيانية.

)فلسمعي فلبصري.

)صناعة فملحتوى.

صيانة فملعدفت فإللكتبونية.

فملقر فإلرتماعي):)حي فملغرب فلعربي)

891)تماجة.

جأسمال فلشركة):)100000)دجهم)

مقسمة ل)1000)حصة من فئة)100 

دجهم للحصة فلوفحدة.

دجهم) (100 فئة) من  حصة  (500

للسيد فلجياللي بنمسعود.

دجهم) (100 فئة) من  حصة  (500

للسيد فدجيس بنمسعود.

فلجياللي) فلسيد  (: فلتسييب)

بنمسعود.
فلتجاجي) بالسجل  فلتقيد  جقم 

باملحكمة فإلبتدفئية بتماجة)ج518ج1.

59 P

PARA CLEAR
SARL AU

تأسيس شركة
 PARA CLEAR (: فلشركة) فسم 

SARL AU

فلهدف فالرتماعي):)تارر منتجات)

(- فلتجميل) ومستحضرفت  فلتجميل 

فالستيبفد)-)فلتسويق.

:)والد فمطاع جقم) فملقر فالرتماعي)

جج )قطاع)2)تماجة.

جأسمال فلشركة):)100.000)دجهم)

مقسمة ل)1000)حصة من فئة)100 

دجهم للحصة فلوفحدة.

دجهم) (100 1000)حصة من فئة)

للسيدة خولة فعميمر.

فلتسييب):)خولة فعميمر.

فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  جقم 

بتماجة) فالبتدفئية  فملحكمة  لدى 

5187ج1.

60 P

RABT INNOV

شركة ذفت مسؤولية محدودة

جأسمالها : 600.000 دجهم

فملقر فالرتماعي : زفوية فرحات حشاد 

D عماجة C QUETIN  281و

متجر ج، فملحيط، فلرباط

تبعا ملدفولة محضر فلجمع فلعام)

ج) نا ر) بتاجيخ) فملنعقد  فالستثنائي 

 RABT INNOV لشركة) (،2022

ش.م.م،)تقرج ما  لي):

بيع فلحصص):)من فلسيد لحسن)

(: فومو�شي إلى فلسيد جشيد فومو�شي)

600)حصة.

فومو�شي) لحسن  فلسيد  فستقالة 

فلسيد) وتعيين  كمسيب  مهامه  من 

جشيد فومو�شي،)مسيب وحيد للشركة،)

ملدة غيب محدودة.

من) (12 فلفصل) بالتالي  تغييب 

فلنظام فألسا�شي.

لشركة) فلقانوني  فلشكل  تغييب 

ذفت) شركة  من  (RABAT INNOV

ذفت) شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة ذفت شريك وحيد.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكمة فلتجاجية بالرباط،)

جقم) تحت  (،2022 20) نا ر)  وم)

ج9 121.
بمثابة مقتطف وبيان

61 P
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كرونو تراسمو
CHRONO TERRASSEMENT

ش م م ش و

فلرأسمال فالرتماعي : 100.000 

دجهم

فملقر فالرتماعي :  2، شاجع فألميب 

سيدي محمد حي فلرشاد فلقرية سال 

في) مؤجخ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

قد) (2021 ديسمرب) بتاجيخ) 2) سال 

فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

فملحدودة ويهدف نشاطها فالرتماعي)

:)مقاول أعمال متنوعة.
جأسمال فلشركة):)100.000)دجهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دجهم للحصة فلوفحدة.

فلسيد حمزة غفيبي)1000)حصة.

سنة) (99 (: شركة) نشاط  فملدة 

فلنهائي أي من) فلتأسيس  من  فبتدفء)

تاجيخ وضع فلسجل فلتجاجي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.

 2،)شاجع فألميب سيدي محمد حي)

فلرشاد فلقرية سال.

تحت تسييب):)فلسيد حمزة غفيبي.

مقيدة بالسجل فلتجاجي):)07ج5ج.

62 P

YEZ IMMOBILIER شركة
SARL AU

ذفت مسؤولية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالرتماعي : مكت 
جقم 2، 12 شاجع فحمد شوقي

شقة جقم 9 - 0100ج فاس

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

65289

في مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
ج2)نوفمرب)2020،)تم إعدفد فلقانون)

فلشريك) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد باملميزفت فلتالية):

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 YEZ (: تسميتها) بمختصر  فالقتضاء)

.IMMOBILIER SARL AU

:)فالنتعاش) غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاجي.

مكت ،) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

12)شاجع فحمد شوقي،)شقة) (،2 جقم)

جقم)9)-)0100ج)فاس.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة.

 10.000 (: فلشركة) جأسمال  مبلغ 

دجهم مقسم كالتالي):

 100 (: فلزموجي) فلسيد  وسف 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء)

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه) فلزموجي  فلسيد  وسف 

شاجع فحمد شوقي شقة جقم) (12 (ف))

9)-)0100ج)فاس.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء)

وصفات وموفطن مسيبي فلشركة):

عنوفنه) فلزموجي  فلسيد  وسف 

شاجع فحمد شوقي شقة جقم) (12 (ف))

9)-)0100ج)فاس.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ديسمرب) (15 بتاجيخ) بفاس  فلتجاجية 

.2020

63 P

TEXTIBER
شركة محدودة فملسؤولية

جأسمالها : 102.000 دجهم

فملقر فالرتماعي : 97، شاجع فلحرية 

فلدفج فلبيضاء

بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بالدفج)

فلبيضاء)في)8) ونيو)2009،)تم شركة)

بالصفات) محدودة  مسؤولية  ذفت 

فلتالية):

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدودة.

TEXTIBER(:(فلتسمية فالرتماعية
فلغرض باختصاج):

بيع وتجاجة فملالبس وكذف مالبس)
فألطفال.

فلنسيج وصناعة فلخيوط بجميع)
أنوفعها.

فلحياكة،) فملنسورات،) صناعة 
لكل) فلتجاجي  فلتبويج  تسويق،)
وفلحياكة) فلنسيج  وقطع  منتورات 

وفألشغال وفإلكسسوفجفت.
فلبيضاء،) فلدفج  (: فملقر فالرتماعي)

97،)شاجع فلحرية.
من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)

فلقيد بالسجل فلتجاجي.
جأس فملال):)حدد جأسمال فلشركة)
إلى) دجهم مقسم  (102.000 مبلغ) في 
دجهم تم) (100 1020)حصة من فئة)
تحريرها بالكامل مسندة إلى فلشركاء)
فلشكل على  مساهماتهم   حس  

فلتالي):
(: فلسيدة جشيدة فدجي�شي قيطوني)

0 ج)حصة.
فلسيدة مونية برفدة):)0 ج)حصة.
فلسيدة هدى برفدة):)0 ج)حصة.

فلسيدة) تعيين  تم  (: فلتسييب)
هدى برفدة،)مسيبة للشركة ملدة غيب)

محددة.
باملركز) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلجهوي لالستثماج بالدفج فلبيضاء)وتم)
فلتقييد بالسجل فلتجاجي تحت جقم)

ج20202.
لالستخالص وفلنشر

64 P

TEXTIBER
شركة محدودة فملسؤولية

جأسمالها : 2.100.000 دجهم
فملقر فالرتماعي : ج1، زنقة فلسنعاني

زفوية زنقة عين فلعاطي، بوجكون
 فلدفج فلبيضاء

فلسجل فلتجاجي - فلدفج فلبيضاء
ج20202

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
فلغيب عادي فملنعقد بتاجيخ)20)نوفمرب)

2010،)تقرج ما  لي):

بما) فلشركة  جأسمال  في  فلزيادة 
قدجه)1.998.000)دجهم حيث تم جفع)
جأسمال فلشركة من)102.000)دجهم)
 19.998 2.100.000)دجهم بخلق) إلى)
 100 فالسمية) قيمتها  حصة رد دة 
ومحرجة) مكتتبة  للحصة،) دجهم 
بالكامل عن طريق تعويضات فلد ن)
إسنادها) تم  وفملستحق  فلوفر  
للشركاء)حس  حقوقهم في جأسمال)

فلشركة.
في) ( بحذف) فلشركة  تغييب غرض 
وفستيبفد) وفلخاججي  فلدفخلي  فلسوق 
وفملوفد) فملعدفت  فملنتورات،) رميع 
فلحياكة وفلنسيج«) فألولية للخيوط،)
من فلفقرة فلرفبعة من فلفصل فلثالث)
من فلنظام فألسا�شي فملتعلق بغرض)

فلشركة.
من) »فلتصد ر وفالستيبفد«) حذف)
فلفقرة فلخامسة من فلفصل فلثالث)

من فلنظام فألسا�شي.
)وباقي فلفقرة بدون تغييب.

تغييب فلفصول)ج،)8)و9)من فلنظام)
فألسا�شي نتيجة ملا سبق.

فلسجل) في  فلقانون  فإل دفع  تم 
فلبيضاء) بالدفج  للمحكمة  فلتجاجي 
جقم) تحت  (2011 فربف ر) (28 بتاجيخ)

70809ج.
لالستخالص وفلنشر

فملسيب

65 P

اكسطريم بارك
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
جأسمالها : 1.000.000 دجهم

مقرها فالرتماعي : طريق فلسريع
فلرباط، طنجة، فملركز فلتجاجي

ماجران MS-03، فلعرفئش
تأسيس شركة

فملربم) فلعرفي  فلعقد  بمقت�شى 
بتاجيخ)16)نوفمرب)2021)وضع فلقانون)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فملحدودة تحمل فملوفصفات فلتالية):

تحمل فلشركة تسمية) (: فلتسمية)
ذفت) شركة  باجك«) »فكسطريم 

فملسؤولية فملحدودة.
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سوفء) فلشركة  تهدف  (: فلهدف)
فلغيب) لحساب  أو  فلخاص  لحسابها 
من فألشخاص فلذفتيين أو فملعنويين)

باملغرب أو بالخاجج):
فستغالل قاعة فأللعاب.

للوربات) مطعم  وتشغيل  إنشاء)
فلخفيفة وفلوربات فلسريعة وقاعة)

فلشاي.
فلتصد ر) عمليات  رميع 
وفالستيبفد فملرتبطة بأهدفف فلشركة.
فلتصد ر،) فلبيع،) فلشرفء،)
وفملتاررة بصفة) فلتمثيل  فالستيبفد،)
فللوفزم،) فألموفل،) رميع  في  عامة 
فلتموينات،)فآلالت أو فألرهزة فملتعلقة)

بأهدفف فلشركة.
فستغالل) شرفء،) كرفء،) دجفسة،)
فالختبفع برفءفت  رميع   وتحويل 
عالمات) فإل جازفت،) فإلتقان،) أو  (
رميع) عامة  وبصفة  فإلنتاج،)
باألهدففف) فملتعلقة  فملعامالت 

فلسالفة فلذكر.
أو) فملؤسسات  في  فملساهمة 
فملشابهة فألهدفف  ذفت   فلشركات 

)أو فملكملة ألهدفف فلشركة.
فلعمليات) رميع  عامة،) وبصفة 
فلتجاجية فلصناعية،)فملالية،)فلعقاجية)
وفملنقولية فملرتبطة بصفة مباشرة أو)
غيب مباشرة باألهدفف فملحددة أعاله)
أفضلية) يعطي  آخر  هدف  بأي  أو 

لتطوج.
مقر) حدد  (: فالرتماعي) فملقر 

فلشركة:
(،189 حي بدج،)مجموعة ب،)جقم)

سوق فألجبعاء)فلغرب.
فملدة):)حددت مدة فلشركة في)99 

سنة.
في) تبتدئ  (: فالرتماعية) فلسنة 
ديسمرب من) 1ج) فاتح  نا ر وتنتهي في)

كل سنة.
حدد) (: فالرتماعي) فلرأسمال 
جأسمال فلشركة في مبلغ)1.000.000 
حصة) (10000 دجهم وهو مكون من)
من فئة)100)دجهم للوفحدة،)موزعة)

على فلشركاء)كاآلتي):

 2500 بنلولو) كرب يل  فلسيد 

حصة.

ويسام بن تهامي)5000)حصة.

 2500 شردود) فلسيد  ونس 

حصة.

إرمالي فلحصص)10.000)حصة.

شردود) فلسيد  عين  (: فلتسييب)

تهامي) بن  ويسام  وفلسيد   ونس 

مسيب ن للشركة ملدة غيب محدودة.

فإل دفع) تم  (: فلتجاجي) فلسجل 

فملحكمة) ضبط  بكتابة  فلقانوني 

5) نا ر) بتاجيخ) فالبتدفئية بالعرفئش،)

2022)تحت جقم)12/2022.
للخالصة وفلتذكيب

فلتسييب

66 P

SOCIETE BFS MEDIA
SARL AU

شركة بي إف إس ميد ا

عماجة 8، زنقة شدفدي، باب 

حسا ن، سال

بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

17) نا ر)2022،)تقرج ما  لي):
جفع جأسمال فلشركة بزيادة)2000 

للحصة) دجهم  (100 فئة) من  حصة 

مقسمة كاآلتي):

فلسيد زهيب برفدة):)2000)حصة.
فلقانون) من  و7) (6 فلفصل) تغييب 

فألسا�شي للشركة كاآلتي):

فلفصل)6):)فملساهمات.

فلسيد زهيب برفدة فلشريك فلوحيد)

00.000ج  بمبلغ) فلشركة  في  ساهم 

دجهم.
فلفصل)7):)جأسمال فلشركة.

00.000ج  أصبح جأسمال فلشركة)

حصة من) 000ج) إلى) دجهم مقسمة 

فئة)100)دجهم.

00.000ج  (: برفدة) زهيب  فلسيد 

دجهم.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بسال  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)8177ج.

67 P

DIGITEP CONSULTING
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالرباط في)29)نوفمرب)2021)تم إنشاء)
محدودة) مسؤولية  ذفت  مؤسسة 

بالخصائص فلتالية):
DIGITEP CONSULTING SARL
 100.000 (: فلشركة) جأسمال 

دجهم.
زنقة) (5 (: فلشركة) عنوفن 
أكدفل) (1 جقم) فلشقة  تانسيفت 

فلرباط.
هدف فملؤسسة):

فالستشاجفت فإلدفجية.
فملسيب فلزكرفوي محمد.

فلضريبة فملهنية جقم)25709426.
25ج157  جقم) فلتجاجي  فلسجل 

باملحكمة فلتجاجية بالرباط.
68 P

مكت  فلخربة وفلحسابات
ASSOCIES(&(FUDICIAQ

II)شاجع عمر فلخيام وزفوية زنقة هدهد
فلدفج فلبيضاء

فلهاتف):)5.77ج.7 .05.22

شركة زهار انفيست
شركة ذفت مسؤولية محدودة

فلرأسمال فالرتماعي : 19.700.000 
دجهم

فملقر فالرتماعي تجزئة جقم 5 تجزئة 
سيدي عمر حي ليساسفة

فلحي فلحسني فلدفج فلبيضاء
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
فالستثنائي فملنعقد بتاجيخ) 1)ديسمرب)

2021)قرج فلجمع فلعام ما  لي):
فالرتماعي) فلرأسمال  في  فلزيادة 
  .900.000 قدجه) بمبلغ  للشركة 
إلى) دجهم  (19.700.000 ليم) دجهم 
فلزيادة) هذه  دجهم  (24.600.000
حصة) ( 9.000 خلق) من  تمكن 
للوفحدة) دجهم  (100 ب) فرتماعية 
197.001)حصة) محرجة ومرقمة من)
فرتماعية) حصة  (246.000 إلى)
فحتبفم) مع  فلشركاء) على  مقسمة 
حق أولوية فالكتتاب مع فحتبفم حق)
فلثامن) للبند  أولوية فالكتتاب طبقا 

من فلقانون فألسا�شي.

باملقاصة) تحققت  فلزيادة  هذه 

فملقدفج ومستحقة) مع د ون محددة 

برسم) فلشركاء) حساب  على  فألدفء)

حسابهم فلجاجي في فلشركة.

للبند فلسادس) (: بالتالي) فلتعد ل 

وفلسابع من فلقانون فألسا�شي.

بكتابة) تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية بالدفج)

تحت) (2021 ديسمرب) (28 في) فلبيضاء)

جقم)806274.

68P مكرر

SYSTEME PROD
 SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

فملقر فالرتماعي : 0ج زنقة مالي محل 

تجاجي جقم 1 فلرباط

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) بالرباط  (1 /12/2021 بتاجيخ)

وضع فلقانون فألسا�شي لشركة ذفت)

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤولية 

فلوحيد)،ذفت فملميزفت فلتالية):

 SYSTEME PROD (: فلتسمية)

SARL AU

فلسمعي) فإلنتاج  (: فألهدفف)

فلبصري وفلسينمائي.

وفلفعاليات) فملهررانات  تنظيم 

وفلحفالت) وفلعروض  فلثقافية 

وفملناسبات فألخرى.)

فملقر فالرتماعي):)زنقة مالي جقم)0ج 

محل تجاجي)1)فلرباط.

 100.000 (: فلشركة) جأسمال 

دجهم.

تد ر فلشركة وملدة غيب) (: فلتسييب)

محددة فلسيدة عزيزي لبنى.

فإل دفع فلقانوني):)بكتابة فلضبط)

جقم) لدى فملحكمة فلتجاجية بالرباط,)

فلتقييد بالسجل فلتجاجي):)157299 

جقم) تحت  (2 /01/2022 بتاجيخ)

ج12152.
ملخص قصد فلنشر

69 P
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شركة مخبزة وحلويات السراج

ش.ذ.م.م

 فملقر فالرتماعي : 15 شاجع الماجتين

فلدفج فلبيضاء

فلرأسمال فالرتماعي : 500.000 

دجهم

فلسجل فلتجاجي جقم 96771

فلدفج فلبيضاء

تعد الت قانونية
بمقت�شى محضر فلجمع فلعام غيب)

فلعادي فملنعقد بالدفج فلبيضاء)في  وم)

شركة) شركاء) قرج  (2020 أكتوبر) (7

 BOULANGERIE PATISSERIE

فلسرفج) وحلويات  مخرزة  (SERRAJ

محدودة مسؤولية  ذفت   شركة 

ما  لي):

كل) فلشركاء) بين  فلحصة  تفويت 

من) فالرتماعية  حصصه  حس  

شركة مخرزة وحلويات فلسرفج.

قام فلسيد  حيا فلسرفج بوه  ما)

مجموعه)1200)حصة فرتماعية من)

وحلويات) مخرزة  في شركة  حصصه 

إدجيس) أخيه  لفائدة  وذلك  فلسرفج 

فلسرفج.

فلسرفج) فلسيد محمد ج�شى  قام 

حصة) (1200 مجموعه) ما  بوه  

في) حصصه  رميع  من  فرتماعية 

شركة مخرزة وحلويات فلسرفج وذلك)

لفائدة أخيه إدجيس فلسرفج.

تحيين فلقانون فألسا�شي للشركة.

تحيين) على  فلعام  فلجمع  قام 

وتعد ل) للشركة  فألسا�شي  فلقانون 

لتحول) للشركة  فلقانوني  فلشكل 

محدودة) مسؤولية  ذفت  شركة  إلى 

بشريك وحيد عوض شكلها فلسابق.

بكتابة) تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية بالدفج)

فلبيضاء)بتاجيخ)ج)نوفمرب)2020)تحت)

جقم)752585.
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مكت  فلخربة وفلحسابات

ASSOCIES(&(FUDICIAQ

II)شاجع عمر فلخيام وزفوية زنقة هدهد

فلدفج فلبيضاء

فلهاتف):)5.77ج.7 .05.22

JSBT.INVEST
ش.ذ.م.م.ش.و.
تأسيس شركة

في مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
فلبيضاء) بالدفج  (2021 أكتوبر) (27
تم فإلعالن عن تأسيس شركة ذفت)

فملوفصفات فلتالية):
 JSBT.INVEST (: فلتسمية) أوال 

ش.ذ.م.م.ش.و.
فلتقويم) (: ثانيا فلهدف فالرتماعي)
وفلبناء)فلبيع وفلكرفء)لجميع فلعقاجفت)
وعموم رميع عمليات فلتي لها عالقة)
مباشرة أو غيب مباشرة بهدف فلشركة)

ويساهم في تنميتها.
ثالثا):)فلعنوفن م س)1)عماجة جقم)
دفج) إقامة روهرة فلرحمة جقم) 1) (1

بوعزة فلدفج فلبيضاء.
جفبعا):)فلشريك فملساهم.

قام فلسيد):)رمال فلد ن بنجلون)
في) فلبيضاء) بالدفج  فملزدفد  فلتويمي 
ذو رنسية مغربية) ج2) وليو) 195)
فيال جقم) فلساكن باملد نة فلخضرفء)
80)بوسكوجة فلدفج فلبيضاء،)فلحامل)
جقم) فلوطنية  فلتعريف  للبطاقة 
B176660)بإسهام فلشركة بما قدجه)
فسم) في  كلها  دجهم محرجة  (10.000
فلشريك فلوحيد فلسيد رمال فلد ن)

بنجلون فلتويمي.
خامسا):)فملدة فلقانونية للشركة):))

هي)99)سنة من تاجيخ فلتأسيس.
(: فالرتماعية) فلسنة  (: سادسا)
تبتدئ في فاتح  نا ر وتختتم في متم)

ديسمرب من كل سنة.
من) كل  عين  (: فلتسييب) (: سابعا)
فلتويمي،) بنجلون  فلسادة  وسف 
جقم) فلوطنية  فلتعريف  بطاقة  ذو 
20ج8جBE8)فلساكن ب)12)زنقة عين)
فلدفج) جفسين  حي  (III فلطابق) حرودة 
فلتويمي،) بنجلون  وأنس  فلبيضاء)
جقم) فلوطنية  فلتعريف  بطاقة  ذو 
عين) بتجزئة  فلساكن  (BE776535
فلد اب)II)إقامة د شقة)II)عين فلد اب)

فلدفج فلبيضاء)ملدة غيب محدودة.

ثامنا):)فألجباح):) تم خصم)5%)من)
فلقانوني) لالحتياط  فلوفر   فألجباح 
فلشريك) لصالح  خصم  وفلباقي 

فلوحيد.
تم) (: فلقانوني) فإل دفع  (: تاسعا)
بالدفج) لالستثماج  فلجهوي  باملركز 
فلبيضاء)وتم تقييد بالسجل فلتجاجي)
تحت جقم)595 52)بتاجيخ)2)ديسمرب)
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مكت  فلخربة وفلحسابات
ASSOCIES(&(FUDICIAQ

II)شاجع عمر فلخيام وزفوية زنقة هدهد
فلدفج فلبيضاء

فلهاتف):)5.77ج.7 .05.22

BIBEN ADB
ش.ذ.م.م.
تأسيس

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلدفج فلبيضاء) وم)15)ديسمرب)2021 
تم فإلعالن عن تأسيس شركة ذفت)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

وفق فلبنود فلتالية):
BIBEN ADB(:(فلتسمية فلقانونية

ش.ذ.م.م.
فلهدف فالرتماعي):)تهدف فلشركة)
فلعقاجفت) إدفجفت  ساند ك  خدمات 
فلسمسرة) وخدمات  فألكرية  وتسييب 
وفلتجاجة في فلعقاج من أرل فلتملك)
فلعمليات) ورميع  وفلكرفء) وفلحيازة 
مباشرة) عالقة  لها  فلتي  وفإلنجازفت 
وغيب مباشرة بهدف فلشركة ويساهم)

في تنميتها.
زنقة) (18 تم في) (: فملقر فالرتماعي)
ليل تيموج وزفوية شاجع خليج فلقمر)

عين فلدئاب فلدفج فلبيضاء.
شركة) هم  فلرئي�شي  فلشريك 
BIBEN HOLDING BV)شركة ذفت)
مسؤولية محدودة ومقرها فالرتماعي)
 A.Z10761 لوكتليكاد) مورود 
بالسجل) فملقيدة  هولندف  أمستبدفم 
جقم) تحت  بأمستبدفم  فلتجاجي 
ممثلة من طرف شركة)) (8 782021
DEMAY GROUP BV)ذفت مسؤولية)
محدودة ومقرها فالرتماعي لوكتليكاد)
AZ10761)أمستبدفم هولندف فملقيدة)

تحت) ( بأمستبدفم) فلتجاجي  بالسجل 

قانونيا) وفملمثلة  (82 17288 جقم)

 BYS CAPITAL BV من طرف شركة)

بصفة مد ر مستقل ومفوض وبالتالي)

ممثل من طرف فلسيد كريم بقالي.

 JTC INSTITUATIONAL وشركة)

 SERVICES NETHERLANDS B.V

فلسيد) طرف  من  أ ضا  وفملمثلة 

 MAX وفلسيد) (EJ.VERBEKE

.KLOOSTERHUIS

في) حدد  (: فالرتماعي) فلرأسمال 

مبلغ)95.000)دجهم مقسمة إلى)950 

دجهم) (100 بقيمة) فرتماعية  حصة 

ومرقمة) ومكتتبة  محرجة  للوفحدة 

كلها في فسم فلشريك فلوحيد شركة)

.BIBEN HOLDING B.V

 99 هي) (: فملدة فلقانونية للشركة)

سنة من تاجيخ فلتسجيل في فلسجل)

فلتجاجي.

من) تبتدئ  (: فالرتماعية) فلسنة 

فاتح  نا ر وتختتم في متم ديسمرب من)

كل سنة.

 MILHE فلسيد) عين  (: فلتسييب)

فملزدفد) (NICOLAS CHRISTOPHE

رنسية) ذو  (1972 ديسمرب) (20  وم)

فرنسية فملقيم في)10)زنقة برفغي جقم)

ليل) إقامة ضوضا ن مد نة  (75-74

جقم) فلفرنسية  فلجمهوجية  (59000

وفلشركة) (16AF68679 سفر) روفز 

ملزمة بتوقيع فلوحيد للسيد فملسيب)

فملذكوج.

على) فألجباح  توزيع  :) تم  فألجباح)

بعد) حصصهم  حس   كل  فلشركاء)

خصم مبلغ فالحتياط فلقانوني.

بكتابة) تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية بالدفج)

بتاجيخ) (808920 تحت جقم) فلبيضاء)

بالسجل) وقيدت  (2022 19) نا ر)

بنفس) (529001 فلتجاجي تحت جقم)

فلتاجيخ.
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Tél(:(05.37.78.11.71
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BTIJA SERVICE
SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدودة

بمقت�شى عقد عرفي مربم بتاجيخ)
فلبيضاء) بالدفج  (2021 ديسمرب) 0ج)
مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملوفصفات فآلتية):
 BTIJA SERVICE(:(فالسم فلتجاجي

SARL
توفيب) (: فالرتماعي) فلهدف 

مستخدمين،)مستخدمين مؤقتين.
شاجع) (، 1 (: فالرتماعي) فملقر 
جقم) فلسابع،) فلطابق  فلزجقطوني،)

7ج،)فلدفج فلبيضاء.
في) فلشركة  مدة  حددت  (: فملدة)
تسجيلها) تاجيخ  من  فبتدفء) سنة  (99

بالسجل فلتجاجي.
جأسمال) حدد  (: فلشركة) جأسمال 
فلشركة في)100.000)دجهم موزع على)

1000)حصة من فئة)100)دجهم.
من) تبتدئ  (: فالرتماعية) فلسنة 
فاتح  نا ر وتنتهي بمتم ديسمرب من)

نفس فلسنة.
تسييب) مهمة  أسندت  (: فلتسييب)

فلشركة للسيد بولعالم محمد.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلقانوني 
فلبيضاء)تحت جقم)21 809)فلسجل)
بتاجيخ 1جج529) جقم)  فلتجاجي 

 2) نا ر)2022.
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OUZAY GEST
SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدودة

بمقت�شى عقد عرفي مربم بتاجيخ)
فلبيضاء) بالدفج  (2021 ديسمرب) 0ج)
مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملوفصفات فآلتية):

 OUZAY GEST (: فالسم فلتجاجي)
SARL

توفيب) (: فالرتماعي) فلهدف 
مستخدمين،)مستخدمين مؤقتين.

شاجع) (، 1 (: فالرتماعي) فملقر 
جقم) فلسابع،) فلطابق  فلزجقطوني،)

7ج،)فلدفج فلبيضاء.
في) فلشركة  مدة  حددت  (: فملدة)
تسجيلها) تاجيخ  من  فبتدفء) سنة  (99

بالسجل فلتجاجي.
جأسمال) حدد  (: فلشركة) جأسمال 
فلشركة في)100.000)دجهم موزع على)

1000)حصة من فئة)100)دجهم.
من) تبتدئ  (: فالرتماعية) فلسنة 
فاتح  نا ر وتنتهي بمتم ديسمرب من)

نفس فلسنة.
تسييب) مهمة  أسندت  (: فلتسييب)

فلشركة للسيد جشيد تويجرفت.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلقانوني 
فلبيضاء)تحت جقم) 2 809)فلسجل)
بتاجيخ 7جج529) جقم)  فلتجاجي 

 2) نا ر)2022.
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GARZA SERVICE
SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدودة

بمقت�شى عقد عرفي مربم بتاجيخ)
فلبيضاء) بالدفج  (2021 ديسمرب) 0ج)
مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملوفصفات فآلتية):
 GARZA (: فلتجاجي) فالسم 

SERVICE SARL
توفيب) (: فالرتماعي) فلهدف 

مستخدمين،)مستخدمين مؤقتين.
شاجع فنفا) (،75 (: فملقر فالرتماعي)
قرب زفوية بر وفانس،)فلطابق فلتاسع)

ب)108،)فلدفج فلبيضاء.
في) فلشركة  مدة  حددت  (: فملدة)
تسجيلها) تاجيخ  من  فبتدفء) سنة  (99

بالسجل فلتجاجي.

جأسمال) حدد  (: فلشركة) جأسمال 

فلشركة في)100.000)دجهم موزع على)

1000)حصة من فئة)100)دجهم.

من) تبتدئ  (: فالرتماعية) فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي بمتم ديسمرب من)

نفس فلسنة.

تسييب) مهمة  أسندت  (: فلتسييب)

فلشركة للسيد جشيد تويجرفت.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلقانوني 

فلبيضاء)تحت جقم)22 809)فلسجل)

بتاجيخ ججج529) جقم)  فلتجاجي 

 2) نا ر)2022.
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NICE GEST
SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدودة

بمقت�شى عقد عرفي مربم بتاجيخ)

فلبيضاء) بالدفج  (2021 ديسمرب) (29

مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملوفصفات فآلتية):

 NICE GEST (: فلتجاجي) فالسم 

SARL

توفيب) (: فالرتماعي) فلهدف 

مستخدمين،)مستخدمين مؤقتين.

شاجع فنفا) (،75 (: فملقر فالرتماعي)

قرب زفوية بر وفانس،)فلطابق فلتاسع)

ب)108،)فلدفج فلبيضاء.

في) فلشركة  مدة  حددت  (: فملدة)

تسجيلها) تاجيخ  من  فبتدفء) سنة  (99

بالسجل فلتجاجي.
جأسمال) حدد  (: فلشركة) جأسمال 

فلشركة في)100.000)دجهم موزع على)

1000)حصة من فئة)100)دجهم.

من) تبتدئ  (: فالرتماعية) فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي بمتم ديسمرب من)

نفس فلسنة.

تسييب) مهمة  أسندت  (: فلتسييب)

فلشركة للسيد بولعالم محمد.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلقانوني 

فلبيضاء)تحت جقم)ج2 809)فلسجل)

بتاجيخ 5جج529) جقم)  فلتجاجي 

 2) نا ر)2022.
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STE STOMY
SARL

جأسمالها : 210.000 دجهم
مقرها فالرتماعي : طريق شفشاون 

حومة لوحة كلم 6 كرفج J تطوفن

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

5) نا ر) بتاجيخ) فملؤجخ  فالستثنائي 

فالرتماعي) باملقر  وفملنعقد  (،2022

للشركة،)قرج شركاء)فلشركة سطومي)

ش.م.م،)ما  لي):

حصة) (105 بيع) على  مصادقة 

للسيد مصطفى بنتيب لفائدة فلسيد)

فبن عبد فلعالي محمد.

فستقالة فملسيب مصطفى بنتيب من)

فلشركة.

فلعالي) عبد  فبن  فلسيد  تعيين 

غيب) ملدة  للشركة  كمسيب  محمد 

محددة.

تعد ل فلقانون فألسا�شي للشركة.

مكت ) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكمة فالبتدفئية بتطوفن)

جقم) تحت  (2022 بتاجيخ) 1) نا ر)

.406
مقتطف للنشر وفإلشهاج
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STE PHARMA PLUS
SARL

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
تقرج) (،2021 ديسمرب) ج1) في) فملؤجخ 

حل شرشكة ذفت مسؤولية محدودة)

مبلغ) (STE PHARMA PLUS SARL
وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)

فلدفج) شاجع  (: فالرتماعي) مقرها 
تطوفن،) (102 زنقة ب جقم) فلبيضاء)

فلفسخ) على  لتبف�شي فلشركاء) نتيجة 

فملسبق.
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وحدد مقر فلتصفية شاجع فلدفج)
فلبيضاء)زنقة ب جقم)102)تطوفن.

وعين):

وعنوفنه) ففيالل  فبرفهيم  فلسيد 
جقم) (11 شاجع حزفم فالخضر زنقة) (:

125)تطوفن،)كمصفي للشركة.

وعند فالقتضاء)فلحدود فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

فملخابرة ومحل تبليغ فلعقود وفلوثائق)

حدود) ال  (: بالتصفية) فملتعلقة 

مفروضة لهم.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بتطوفن بتاجيخ)28)ديسمرب)

2021)تحت جقم)99 7.
مقتطف للنشر وفإلشهاج
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فئتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111،)شاجع ولي فلعهد،)طنجة

 SOCIETE CME STEP WIND

TETOUAN
S.A

فلشركة س.إم أو ست  ويند تطوفن 

ش.م
جأسمالها : 00.000ج دجهم

مقرها فالرتماعي : طنجة، شاجع 

حريري، إقامة حليمة، فوق فلطابق 

فألج�شي جقم 16

س.ت. : 79ج72
تعيين أعضاء فملجلس فإلدفجي 

وتحيين الئحة فملساهمين في فلشركة
فلجمع) محضر  قرفجفت  بمور  

ج2) وليو) بتاجيخ) فلعادي  غيب  فلعام 

أو) »س.إم  فملسماة) للشركة  (2021
جأسمالها) ست  ويند تطوفن ش.م«،)

فالرتماعي) مقرها  دجهم،) 00.000ج)

بطنجة،)شاجع حريري،)إقامة حليمة،)
تقرج (،16  فوق فلطابق فألج�شي جقم)

ما  لي):

فإلحاطة علما بتغييب فسم فلشركة)

 WINDVISION TETOUAN

أصبحت) وفلتي  (HOLDING B.V

 CME TETOUAN تسميتها)

.HOLDING B.V

 SIMON BERT فلسيد) فستقالة 
أعضاء) وتعيين  (Y. NEERINCKX
ملدة) وذلك  فإلدفجي  للمجلس  ردد 

ستة)(6))سنوفت):
 CME TETOUAN HOLDING
 LEON(فملمثلة في شخص فلسيد(،B.V
 JOANNES HUBERTUS MARIE
 HASSAN وفلسيد) (VANKAN

.NADIR
 LEON JOANNES فلسيد)
(،HUBERTUS MARIE VANKAN
فملزدفد  وم فلجنسية،)  فلهولندي 
لجوفز) فلحامل  (،1957 سبتمرب) (15
وفلقاطن) (NP9102C66 جقم) فلسفر 

بهوالندف.
فلسيد)HASSAN NADIR))مغربي)
 19 فملزدفد سنة) بلجيكي فلجنسية،) (-
للبطاقة) فلحامل  (،1972 سبتمرب)
فلقاطن) (LE 2299 جقم) فلوطنية 
فملجلس) أعضاء) وبالتالي  ببلجيكا 

فإلدفجي فلجدد ممثلة كاآلتي):
جئيس) (HASSAN NADIR فلسيد)

فملجلس فإلدفجي.
 CME TETOUAN HOLDING

B.V،)عضو باملجلس فإلدفجي.
 LEON JOANNES HUBERTUS
عضو باملجلس) (،MARIE VANKAN

فإلدفجي.
فألسهم) تفويت  على  فملصادقة 
للرأسمال) فلجد د  فلتوزيع  وتحد ث 

فالرتماعي كما  لي):
أسماء)فملساهمين):

 CME TETOUAN فلشركة)
فألسهم) عدد  (HOLDING B.V

فملكتتبة)996.
عدد) (HASSAN NADIR فلسيد)

فألسهم فملكتتبة)1.
 LEON JOANNES فلسيد)
 HUBERTUS MARIE VANKAN

عدد فألسهم فملكتتبة)1.
 CHRISTOPH BERND فلسيد)
عدد) (WALDEMAR GOTTWALD

فألسهم)1.
 WV INTERNATIONAL فلسيد)

B.V)عدد فألسهم فملكتتبة)1.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكمة)

17) نا ر) تاجيخ) في  بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)9975 2.
مقتطف وبيان فلنشر

فئتمانية تكنيك أسيسطانس
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فئتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111،)شاجع ولي فلعهد،)طنجة

 SOCIETE CME
S.A

فلشركة س.إم أو ش.م

جأسمالها : 2.750.000 دجهم

مقرها فالرتماعي : طنجة، شاجع 

حريري، إقامة حليمة، فوق فلطابق 

فألج�شي جقم 16

س.ت. : 9075 
تعيين أعضاء فملجلس فإلدفجي 

وتحيين الئحة فملساهمين في فلشركة
فلجمع) محضر  قرفجفت  بمور  

ج2) وليو) بتاجيخ) فلعادي  غيب  فلعام 

»س.إم) فملسماة) للشركة  (2021

 2.750.000 جأسمالها) ش.م«،) أو 

بطنجة،) فالرتماعي  مقرها  دجهم،)
فوق) حليمة،) إقامة  حريري،) شاجع 

تقرج (،16 جقم) فألج�شي   فلطابق 

ما  لي):

فملصادقة على تفويت فألسهم):

 SIMON BERT فلسيد) فستقالة 

أعضاء) وتعيين  (Y. NEERINCKX

ملدة) وذلك  فإلدفجي  للمجلس  ردد 

ستة)(6))سنوفت):

(،CME AFRICA HOLDING B.V

 LEON فلسيد) شخص  في  فملمثلة 

 JOANNES HUBERTUS MARIE

 HASSAN وفلسيد) (VANKAN

.NADIR

 LEON JOANNES فلسيد)

(،HUBERTUS MARIE VANKAN

فملزدفد  وم فلجنسية،)  فلهولندي 

لجوفز) فلحامل  (،1957 سبتمرب) (15

وفلقاطن) (NP9102C66 جقم) فلسفر 

بهوالندف.

فلسيد)HASSAN NADIR،)مغربي)

 19 سنة) فملزدفد  فلجنسية،) بلجيكي 

للبطاقة) فلحامل  (،1972 سبتمرب)

فلقاطن) (LE2299 جقم) فلوطنية 

ببلجيكا.

فإلدفجي) فملجلس  أعضاء) وبالتالي 

فلجدد ممثلة كاآلتي):

فلسيد)HASSAN NADIR،)جئيس)

فملجلس فإلدفجي.

(،CME AFRICA HOLDING B.V

عضو باملجلس فإلدفجي.

 LEON JOANNES فلسيد)

(،HUBERTUS MARIE VANKAN

عضو باملجلس فإلدفجي.

فلشركة) مساهمات  تحيين 

للرأسمال) فلجد د  فلتوزيع  وتحد ث 

فالرتماعي كما  لي):

أسماء)فملساهمين):

 CME AFRICA فلشركة)

فألسهم) عدد  (HOLDING B.V

فملكتتبة)996.

عدد) (HASSAN NADIR فلسيد)

فألسهم فملكتتبة)1.

 LEON JOANNES فلسيد)

 HUBERTUS MARIE VANKAN

عدد فألسهم فملكتتبة)1.

 CHRISTOPH BERND فلسيد)

عدد) (WALDEMAR GOTTWALD

فألسهم)1.

 WV INTERNATIONAL فلسيد)

B.V)عدد فألسهم فملكتتبة)1.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكمة)

17) نا ر) تاجيخ) في  بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)249976.
مقتطف وبيان فلنشر

فئتمانية تكنيك أسيسطانس

79 P
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HARBOULE ABDELHAK

Cabinet de travaux de comptabilité

16Rue(de(Rabat(TAZA

TEL(:(0535281916

ODASSIA IMPORT EXPORT
SARL

شركة محدودة فملسؤولية
فملقر فالرتماعي : فمللك فملسمى ليلى 

زنقة خالد بن فلوليد ررسيف
بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
شركاء) قرج  (،2021 28) ونيو)
فلشركة محدودة فملسؤولية فملسماة)
 ODASSIA IMPORT EXPORT
دجهم،) (10.000 جأسمالها) (SARL
شاجع) من  فلشركة  مقر  تحويل 
موالي  وسف ررسيف إلى فلعنوفن)
 فلجد د فمللك فملسمى ليلى زنقة خالد

بن فلوليد ررسيف.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني للشركة باملحكمة فالبتدفئية)
 2022 ج1) نا ر) بتاجيخ) بجرسيف 
فلسجل) (2022/1229 جقم) تحت 

فلتجاجي جقم)529.
إمضاء):)محمد أ نان
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شركة كونستغكسيون ابريان
ش.م.م

شاجع تطوفن جقم 50 فزالف ميضاج 
فلدجيوش

تعد ل في فلشركة
بتاجيخ موقع  عقد   بمحضر 
2022)قرج فملجلس فملنعقد) 10) نا ر)
فبريان«) »كونستغكسيون  لشركة)
 82 1 جقم سجلها فلتجاجي) ش.م.م،)

ما  لي):
بيع رميع حصص فلسيدة حبيبة)
للسيد) (737256س)) فلطاهري)
(485605س)) بولخصوم) ميمون 

وفلتي تقدج ب)1000 )سهم.
:)تم فإل دفع لدى سكرتيب) فإل دفع)
بمحكمة) وفلتسجيل  فلضبط  مكت  
فلناضوج بتاجيخ)17) نا ر)2022)تحت)

جقم)2022/95.
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SOCIETE HAJJI SAID

SARL AU

فالستثنائي) فلعام  فلجمع  محضر 

تبعا للمحضر) (2022 6) نا ر) بتاجيخ)

 HAJJI SAID(فلعام فالستثنائي لشركة

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذفت 

 2022 6) نا ر) بتاجيخ) بفاس  وحيد 

أفرزت فلقرفجفت فلتالية):

فلفسخ فملسبق للشركة.

كمقر) فالرتماعي  فملقر  تحد د 

فلتصفية.

حاجي) سعيد  فلسيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بفاس) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

تحت جقم)281)بتاجيخ)20) نا ر)2022.
مد ر فلشركة

فلسيد سعيد حاجي
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STE HTC CAR

فرتماع) (2022 6) نا ر) تم بتاجيخ)

عام فستثنائي حدد بموربه فلنقاط)

فآلتية):

فحفوحي) أسامة  فلسيد  قام 

جأسمال) من  حصة  (150 بتفويت)

فلشركة للسيد عادل فدجيوي.

فلجد د) فلتقسيم  ليصبح 

عادل) فلسيد  (: كاآلتي) للحصص 

فدجيوي)150)حصة.

فحفوحي) أسامة  فلسيد  قدم 

فستقالته من تسييب فلشركة.

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تحويل 

إلى) فملسؤولية  محدودة  شركة  من 

ذفت) فملسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد.

21) نا ر) تم فإل دفع فلقانوني  وم)

فلتجاجية) فملحكمة  لدى  (2022

بمرفكش تحت جقم)2019ج1.
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TARJANT
تأسيس شركة

بتاجيخ) فلعرفي  فلعقد  بمقت�شى 
وضع) تم  بالرباط،) (2022  ) نا ر)
ذفت) للشركة  فألسا�شي  فلقانون 
مسؤولية محدودة من شريك وحيد)

فلتي تحمل فلخصائص فلتالية):
فلتسمية):)تحمل فلشركة فلتسمية)

TARJANT(:(فلتالية
وتوزيع) وبيع  شرفء) (: فملوضوع)
ومستحضرفت) فلتجميل  منتجات 
فلتجميل.)بيع وتوزيع رميع فملنتجات)

فلغذفئية وفلزجفعية فلغذفئية.
شاجع فجيج،) (5 (: فملقر فالرتماعي)
في فلطابق فلثالث ب.ب) (9 شقة جقم)

فلرباط.
في) حدد  (: فالرتماعي) فلرأسمال 
إلى) مقسم  دجهم  (100.000 قيمة)
دجهم) (100 حصة ذفت قيمة) (1000

للحصة مقسم بين فلشركاء)كالتالي):
 1000 فلزبيبي) هدى  فلسيدة 
دجهم أي ما) (100 حصة ذفت قيمة)

قيمته)100.000)دجهم.
هدى) فلسيدة  عينت  (: فلتسييب)
غيب) ملدة  للشركة  كمسيبة  فلزبيبي 

محددة.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني باملحكمة فلتجاجية بالرباط)
تحت فلسجل فلتجاجي جقم)07ج157 

 وم) 2) نا ر)2022.
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ABI2A CONSULTING
تأسيس شركة

بتاجيخ) فلعرفي  فلعقد  بمقت�شى 
تم وضع) بالرباط،) (2021 نوفمرب) (2 
ذفت) للشركة  فألسا�شي  فلقانون 
مسؤولية محدودة من شريك وحيد)

فلتي تحمل فلخصائص فلتالية):
فلتسمية):)تحمل فلشركة فلتسمية)

ABI2A CONSULTING(:(فلتالية
وفلنصائح) فلربمجة  (: فملوضوع)

وأنشطة فلكمبيوتر فألخرى.
شاجع فجيج،) (5 (: فملقر فالرتماعي)
في فلطابق فلثالث ب.ب) (9 شقة جقم)

فلرباط.

في) حدد  (: فالرتماعي) فلرأسمال 
إلى) مقسم  دجهم  (100.000 قيمة)
دجهم) (100 حصة ذفت قيمة) (1000

للحصة مقسم بين فلشركاء)كالتالي):
حصة) (1000 عبي) فحمد  فلسيد 
دجهم أي ما قيمته) (100 ذفت قيمة)

100.000)دجهم.
عين فلسيد فحمد عبي) (: فلتسييب)

كمسيب للشركة ملدة غيب محددة.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني باملحكمة فلتجاجية بالرباط)
تحت فلسجل فلتجاجي جقم)157219 

 وم)28) نا ر)2022.
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CASA CHANGE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

عنوفن مقرها فالرتماعي : 9، شاجع 
فلقوفت فملسلحة فمللكية، الجد كو، 

فلدفج فلبيضاء
فملقيدة في فلسجل فلتجاجي ملد نة 
فلدفج فلبيضاء، تحت فلرقم 180081
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
ج2) ونيو) بتاجيخ) فملنعقد  للشركاء)

2021،)تمت فملصادقة على ما  لي):
بن) آ ت  رمال  فلسيد  فستقالة 
بالشركة) كمسيب  مهامه  من  ف د ر 

فبتدفء)من)ج2) ونيو)2021.
فلحالي،) فملشاجك  فملسيب  تولية 
مهام فلسيد) فلسيد عمر أ ت عمر،)
رمال أ ت بن ف د ر كمسيب للشركة)
ج2) ونيو) ملدة غيب محددة تبتدئ في)
2021،)وذل طبقا ملقتضيات فلنظام)

فألسا�شي للشركة وألي عقد الحق.
لصالحيات) فملحدد  فلعقد  حل 
فملسيب ن فملربم  وم)15)أكتوبر)2020 
فلجمع) طرف  من  عليه  وفملصادق 
بتاجيخ فملنعقد  فالستثنائي   فلعام 

15)أكتوبر)2020.
من) فالرتماعي  فلهدف  تقليص 
فلصرف) نشاط  في  فختزفله  أرل 
طبقا للنصوص فلتشريعية) فليدوي،)

وفلتنظيمية فلتي تخضع لها فلشركة.
للشركة) فألسا�شي  فلنظام  تعد ل 

ررفء)تلك فلتغييبفت.
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

تاجيخ في  فلبيضاء) بالدفج   فلتجاجية 

فلرقم) تحت  (،2022  2) نا ر)

.809551
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د وفن فألستاذ لحسن منقوش

موثق،)بالرباط

شاجع عمر فبن فلخطاب،)عماجة)10،)شقة جقم)

6،)أكدفل،)فلرباط

فلهاتف):)ج7.77.27.7ج.05

فلفاكس):) 7.77.27.7ج.05

RIHAB YASMINE شركة
ش.ذ.م.م

جأسمالها : 10.000.000 دجهم

فلكائن مقرها فالرتماعي بالرباط

زفوية زنقة فملرفبطين وشاجع موالي 

فسماعيل

هبة حق فلرقبة للحصص 
فالرتماعية مع فالحتفاظ بحق 

فالنتفاع وفالعتصاج
فلعام) فلجمع  محضر  بمور  

لحسن) فألستاذ  طرف  من  حرج 

بتاجيخ بالرباط،) موثق   منقوش،)

من) كل  جخص  (،2022 21) نا ر)

وفلسيد) بنعماج  عماد  محمد  فلسيد 

فلرقبة) حق  بهبة  بنعماج،) نوفل 

للحصص فالرتماعية فلعائدة للسيد)

بحق) فالحتفاظ  مع  بنعمال  نوفل 

لفائدة) وذلك  وفالعتصاج  فالنتفاع 

فبنتيه فلقاصرتين فآلنسة د نة بنعماج)

وفآلنسة نهيلة بنعماج.

فألستاذ) تلقاه  عقد  بمور  

بالرباط) موثق  منقوش،) لحسن 

2022،)فلسيد نوفل) 21) نا ر) بتاجيخ)

عماد) محمد  فلسيد  وه   بنعماج،)

فلسيد) عن  موكل  بصفته  بنعماج 

نوفل بنعماج بمقت�شى وكالة مؤجخة)

في)21) نا ر)2022،)حق فلرقم لجميع)

فلحصص فالرتماعي فلعائدة للسيد)

بحق) فالحتفاظ  مع  بنعماج  نوفل 

لفائدة) وذلك  وفالعتصاج،) فالنتفاع 

فبنتيه فلقاصرتين فآلنسة د نة بنعماج)

وفآلنسة نهيلة بنعماج.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2) نا ر) بالرباط  فلتجاجية 

2022،)تحت جقم):)121561.
مقتطف وبيان

فألستاذ لحسن منقوش

موثق،)بالرباط
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 FCP AD COMPACT
OBLIGATAIRE

صندوق مشتبك للتوظيف مقبول 
بقرفج فلهيئة فملغربية لسوق 

فلرساميل بتاجيخ 10 ديسمرب 2021 
GP2120  تحت جقم

تأسيس
في مؤجخ  عرفي  عقد   بمور  
تم تأسيس صندوق) (2022 10) نا ر)
فملوفصفات له  رماعي   توظيف 

فلتالية):
 AD COMPACT (: فلتسمية)

OBLIGATAIRE
من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)
إ دفع نظام تدبيب هذف بكتابة فلضبط)
مؤس�شي) طرف  من  فملحكمة  لدى 
فلصندوق فملشتبك للتوظيف فملعني،)
عدف حاالت فلحل فملسبق أو فلتمد د)

فلتي  نص عليها هذف فلنظام.
 CFG BANK فلوديعة) فملؤسسة 
فبنو) شاجع  (5-7 ب) مقرها  فلكائن 

طفيل،)فلدفج فلبيضاء.
 AD شركة) (: فلتدبيب) مؤسسة 
فلكائن) مساهمة،) شركة  (CAPITAL
فلجد دة،) طريق  ( 11 ب) مقرها 
فلدفج) فلوفزيس،) فألول،) فلطابق 

فلبيضاء.
:)مكت ) فملنتدب فألول للحسابات)
تمثله) (،A.SAAIDI ET ASSOCIES

فلسيدة بهاء)فلسعيدي.
(: فألصلية) فلتقدمات  مبلغ 
 1000 دجهم مقسم إلى) (1.000.000
كقيمة) دجهم  (1000 ذفت) حصة 
فملكتتبة) فلوفحدة،) للحصة  إسمية 

كليا.
تم تكوين فملبلغ فألصلي بكامله عن)

طريق فلدفع نقدف.

من) فلتي  فلصافية  فألصول  مبلغ 

(: فلحصص) تفويت  ال  مكن  دونها 

500.000)دجهم.

تم فلقيام باإل دفع فلقانوني بكتابة)

فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية للدفج)

فلبيضاء)بتاجيخ) 2) نا ر)2022)تحت)
جقم)809512.

عن فملستخلص وفلبيانات

88 P

FCP AD SELECT BANK
صندوق مشتبك للتوظيف مقبول 

بقرفج فلهيئة فملغربية لسوق 

فلرساميل بتاجيخ 1/12/2021 تحت 
GP21205 جقم

تأسيس

في مؤجخ  عرفي  ( عقد)  بمور  
 10) نا ر)2022)تم تأسيس صندوق)

فملوفصفات) له  رماعي  توظيف 

فلتالية:

AD SELECT BANK(:(فلتسمية

من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)

إ دفع نظام))تدبيب هذف بكتابة فلضبط)

مؤس�شي) طرف  من  فملحكمة  لدى 

فلصندوق فملشتبك للتوظيف فملعني،)

عدف حاالت فلحل فملسبق))أو فلتمد د)

فلتي  نص عليها هذف فلنظام.

 CFG BANK فلوديعة) فملؤسسة 

فلكائن مقرها ب)7-5)شاجع فبنو طفيل)

فلدفج فلبيضاء.

 AD شركة) ( فلتدبيب) مؤسسة 

فلكائن) مساهمة،) شركة  (CAPITAL

فلجد دة،) طريق  ( 11 ب) مقرها 

فلدفج) فلوفزيس،) فألول،) فلطابق 

فلبيضاء.

:)مكت )) فملنتدب فألول للحسابات)

تمثله) (، (A.SAAIDI ET ASSOCIES

فلسيدة بهاء)فلسعدي).
مليون) (: مبلغ فلتقدمات فألصلية)

إلى) مقسم  ((1.000.000) دجهم)

دجهم) ((1000) ذفت) حصة  ((1000(

فلوفحدة،) للحصة  إسمية  كقيمة 

فملكتتبة كليا تم تكوين فملبلغ فألصلي)

بكامله عن طريق فلدفع نقدف.

من) فلتي  فلصافية  فألصول  مبلغ 
: فلحصص) تفويت  ال  مكن   دونها 

000 500)دجهم.
تم فلقيام باإل دفع فلقانوني بكتابة)
فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية للدفج)
2022 /01/ 2)تحت) فلبيضاء)بتاجيخ)

جقم)ج80951.
عن فملستخلص وفلبيانات
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 ECOLOGY الشركة
 INGENERING

 TECHNOLOGY
CONSTRUCTION

 5، زنقة تانسيفت شقة 1 
أكدفل  -  فلرباط

 تأسيس شركة محدودة فملسؤولية 
ذفت فلشريك فلوحيد

بالرباط)) مؤجخ  عقد  بمقت�شى 
تأسيس) تم  ( (0 /01/2022 بتاجيخ)
شركة ذفت مسؤولية محدودة ذفت)
فلشريك فلوحيد))خصائصها كالتالي):
 ECOLOGY (: فلشركة) فلتسمية 
 INGENERING TECHNOLOGY
شركة محدودة   CONSTRUCTION

فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد.
فلهدف فالرتماعي : 

وفلهندسة  فالستشاجية  فلدجفسة 
فملتعلقة باملهن فلبيئية.

فلخدمات  وتقد م  فألشغال 
فملتعلقة بالتجاجة فلبيئية.

زنقة   ،5  : فالرتماعي  فملقر 
تانسيفت شقة 1 أكدفل فلرباط.

فملدة):)99)سنة.
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)
1ج)ديسمرب من كل سنة فألولى تبتدئ)
ديسمرب) 1ج) إلى) فلتسجيل  تاجيخ  من 

.2022
جأسمال فلشركة):)

ألف) خمسون  فلشركة  جأسمال 
مليون دجهم)(100.000))مقسمة إلى)
(100))دجهم) )1000))حصة من فئة)
من) كلها  محرجة  فلوفحدة  للحصة 
طرف فلشريك فلوحيد فلسيد جوفن)

جبيع).
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فلتسييب):)فلشركة مسيبة من طرف)
فلسيد جوفن جبيع ملدة غيب محدودة.

فلخالص) فلربح  من  (% (5 تقطع)
لتكون فالحتياط فلقانوني مادفم هذف)
فألخيب أقل من عشر فلرأسمال  قسم)
فلباقي على فلحصص بعد إزفلة فلقيم)
فملنقولة من رد د أو فملخصصة ألي)

فحتياطي))على حس  قرفج فلشركاء.
تم تسجيل فلشركة لدى فملحكمة)
 2022 بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 
تحت جقم فلسجل فلتجاجي) (2 /01/

ج0ج157.
بمثابة مقتطف وبيان

90 P

DELTRASUD
SARL AU

تعد الت قانونية
فلوفحد) فملساهم  قرفج  إثر  على 
ذفت) شركة  (DELTRASUD لشركة)
فملساهم) ذفت  فملحدودة  فملسؤولية 
 100.000 جأسمالها) فلبالغ  فلوفحد،)
فالرتماعي) مقرها  وفلكائن  دجهم 
زنقة) هللا،) عبد  موالي  فألميب  بشاجع 
تيلوم عماجة)ج،)فلطابق فألول فلشقة)2 

فلعيون،)تقرج ما  لي):
جفع جأسمال فلشركة من)100.000 
دجهم إلى مبلغ)1.000.000)دجهم عن)

طريق خلق حصص نقد ة.
كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط باملحكمة فالبتدفئية بالعيون)
تحت جقم) (2021 ديسمرب) 0ج) بتاجيخ)

.2021/4016
91 P

UNIVERSAL INVEST
شركة ذفت مسؤولية محدودة

فستمرفج فلشركة 
فالستثنائي) فلعام  فلجمع  قرج 
للشركة) (2021 سبتمرب) 0ج) بتاجيخ)
 UNIVERSAL INVEST فملسماة)
SARL)شركة ذفت مسؤولية محدودة)
مقرها) دجهم،) (800.000 جأسمالها)
شاجع) (،1 فلبيضاء) بالدفج  فالرتماعي 
1،)مدفج سانت) فلحسن فلثاني،)زفوية)
فلفا�شي، عالل  وزنقة  فكزوبيبي 

)بعدم حل فلشركة،)طبقا ملقتضيات)

كما هو) (5.96 من فلقانون) (86 فلبند)
معدل ومكمل وفلبند)0 )من فلقانون)

أن) جغم  وذلك  للشركة،) فألسا�شي 

تبين) (2020 فملالية) فلسنة  حسابات 

خساجة تجعل فلقيمة فملالية فلصافية)

أقل من جبع جأس فملال.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

فلبيضاء)بتاجيخ)ج1) نا ر)2022)تحت)

جقم)808164.

92 P

 SOUMA GESTION

 RESSOURCE HUMAINE

GROUPE
ش.م.م 

ذفت فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي حرج بالرباط)

لشركة) فألسا�شي  فلقانون  وضع  تم 

فلشريك) ذفت  فملسؤولية  محدودة 

فلوفحد فملوفصفات فلتالية):

 SOUMA شركة) (: فلتسمية)

 GESTION RESSOURCE

HUMAINE GROUPE)ش.م.م ذفت)

فلشريك فلوحيد.

عزيز) زنقة  (67 (: فالرتماعي) فملقر 

فملعاجيف،) ج،) جقم) (،2 فلطابق) بالل،)

فلدفج فلبيضاء.

في) فلرأسمال  حدد  (: فلرأسمال)

 1000 من) مكون  دجهم  (100.000

حصة من فئة)100)دجهم لكل حصة)

لفائدة):

فلسيد هشام دعنون)1000)حصة.

فلغرض):)

فلخاجرية) باملصادج  فالستعانة 

لألنشطة فملهنية)؛

أعمال فلنظافة.

فملدة):)99)سنة.

فلسيد) فلشركة  يسيب  (: فملسيب)

هشام دعنون ملدة غيب محدودة.

فإل دفع فلقانوني):)تم فإل دفع فلقانوني)

فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية  باملحكمة 

تحت فلرقم فلسجل فلتجاجي)ج52871.

93 P

MS.TFR
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدودة

بشرك وحيد
جأسمالها : 100.000 دجهم

 فملقر فالرتماعي : 18 شاجع عمر 

بن فلخطاب، جقم 2، أكدفل، فلرباط 

نقل فملقر فالرتماعي
فلعام) فلجمع  محضر  على  بناء)

فربف ر) (16 فملنعقد  وم) فالستثنائي 

2021)بالرباط تقرج ما  لي):

نقل فملقر فالرتماعي للشركة من):)
(،2 18،)شاجع عمر بن فلخطاب،)جقم)

1)حي) فلرباط إلى)618)قطاع) أكدفل،)

موالي فسماعيل،)سال.

من) فلفصل) ) تغييب  تم  وبذلك 

فلقانون فألسا�شي للشركة.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكمة)

ديسمرب) (28 فلتجاجية بالرباط بتاجيخ)

2021)تحت جقم)92 11.
مقتطف وبيان للنشر

مسيب فلشركة

94 P

SL CONTRACTOR
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدودة
جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها فالرتماعي : عماجة 0ج، شقة 8، 
زنقة موالي أحمد فلوكيلي، حسان، 

فلرباط 

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي حرج بالرباط)
بتاجيخ)6) نا ر)2022،)تم وضع فلقانون)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

محدودة،)وذفت فلخصائص فلتالية):

 SL CONTRACTOR (: فلتسمية)

.SARL AU

فلهدف):)هدف فلشركة هو):

فلبناء،) (: فملتنوعة) فلبناء) أعمال 

فلتطوير،)فلتخطيط،)فلصرف فلصحي)

للطرق،)فملحارر،)فألعمال فلفنية)؛

فلتجاجة فلوطنية وفلدولية)؛

بيع فلخش .

فملقر فالرتماعي):)عماجة)0ج،)شقة)8،)
فلوكيلي،حسان) أحمد  موالي  زنقة 

فلرباط.

من  وم) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس.
جأس فملال):)100.000)دجهم موزع)

حصة) كل  قيمة  حصة  (1000 على)

دجهم حرجت كلها ووزعت على) (100

فملساهم فلوحيد فلذي قدم مساهمة)

نقد ة بقيمة)100.000)دجهم.

أنس) فلسيد  (: فلوحيد) فلشريك 

 AD161547(فلتباع،)حامل ب.ت.و جقم

في سال،) (1987 18) ونيو)  من موفليد)

ذو رنسية مغربية،)وفلقاطن في فلشقة)

شاجع) عماجة) 1،) فلطابق فلثاني،) (،90

موالي عبد هللا،)فلهرهوجة،)تماجة.

:)عين فلسيد أنس فلتباع) فلتسييب)

مسيب للشركة ملدة غيب محدودة.

فلتسجيل):)تم تسجيل فلشركة في)

فلسجل فلتجاجي بالرباط تحت جقم)

ج2ج157.
بمثابة مقتطف وبيان

فملسيب

95 P

STE SL FACTORY
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدودة
جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها فالرتماعي : عماجة 0ج، شقة 8، 
زنقة موالي أحمد فلوكيلي، حسان، 

فلرباط 

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي حرج بالرباط)
بتاجيخ)6) نا ر)2022،)تم وضع فلقانون)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

محدودة،)وذفت فلخصائص فلتالية):

 STE SL FACTORY (: فلتسمية)

.SARL AU
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فلهدف):)هدف فلشركة هو):
فلبناء،) (: فملتنوعة) فلبناء) أعمال 
فلتطوير،)فلتخطيط،)فلصرف فلصحي)

للطرق،)فملحارر،)فألعمال فلفنية)؛
فلتجاجة فلوطنية وفلدولية)؛

بيع فلخش .
فملقر فالرتماعي):)عماجة)0ج،)شقة)8،)
فلوكيلي،حسان) أحمد  موالي  زنقة 

فلرباط.
من  وم) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس.
جأس فملال):)100.000)دجهم موزع)
حصة) كل  قيمة  حصة  (1000 على)
دجهم حرجت كلها ووزعت على) (100
فملساهم فلوحيد فلذي قدم مساهمة)

نقد ة بقيمة)100.000)دجهم.
أنس) فلسيد  (: فلوحيد) فلشريك 
 AD161547(فلتباع،)حامل ب.ت.و جقم
في سال،) (1987 18) ونيو)  من موفليد)
ذو رنسية مغربية،)وفلقاطن في فلشقة)
شاجع) عماجة) 1،) فلطابق فلثاني،) (،90

موالي عبد هللا،)فلهرهوجة،)تماجة.
:)عين فلسيد أنس فلتباع) فلتسييب)

مسيب للشركة ملدة غيب محدودة.
فلتسجيل):)تم تسجيل فلشركة في)
فلسجل فلتجاجي بالرباط تحت جقم)

27ج157.
بمثابة مقتطف وبيان

فملسيب

96 P

ARCHGUES 
SARL

أجشغس ش.م.م 
فلجماعي) فلقرفج  ملحضر  ( طبقا) (- (I
 2022 ج) نا ر) فملنعقد بتاجيخ) للشركاء)
شركة) ش.م.م  »أجشغس«) لشركة)
جأسمالها) فملسؤولية،) محدودة 
مقرها فالرتماعي) دجهم،) (2.000.000
بالدفج فلبيضاء،)2 2)شاجع فلزجقطوني)
للدفج) فلتجاجي  بالسجل  ومسجلة 
قرج) 25 2ج1،) جقم) تحت  فلبيضاء)

شركاء)فلشركة ما  لي):
وفقا) فلشركة  غرض  تحد ث 
بمماجسة) فملتعلق  (89.016 للقانون)
فملعدل) فملعماجية،) فلهندسة  مهنة 

وفملتمم بالقانون)106. 1.

رد دة) أساسية  قوفنين  فعتماد 

للشركة وموفءمتها مع فلقانون)19.21 

فملؤجخ ب)26)أبريل)2019. 

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- (II

فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية بالدفج)

فلبيضاء)في تاجيخ) 2) نا ر)2022)تحت)

جقم)2ج8095.

97 P

 OUEST COORDINATION

MAGHREB

SARL

ويست كوجد ناسيون مغرب ش.م.م 

فلخاجق) فلعام  للجمع  تبعا  (- (I

ديسمرب) (7 بتاجيخ) فملنعقد  للعادة 

»ويست  قرج مساهموف شركة) (2021

كوجد ناسيون مغرب«)شركة محدودة)

فملسؤولية،)جأسمالها)750.000)دجهم،)

مقرها فالرتماعي بالدفج فلبيضاء،) 2 

فلسادس،) فلطابق  فلرفشيدي،) شاجع 

بالسجل) مسجلة  (،18 جقم) مقر 

شاجع) فلبيضاء) 2) بالدفج  فلتجاجي 

مقر) فلسادس،) فلطابق  فلرفشيدي،)

فلتجاجي) بالسجل  مسجلة  (،18 جقم)

(،72665 جقم) تحت  فلبيضاء)  بالدفج 

ما  لي):

1)-)تحويل فملقر فالرتماعي للشركة)

فلطابق) فلرفشيدي،) شاجع  من) 2،)

فلسادس،)جقم)18،)فلدفج فلبيضاء)إلى)

جقم) زنقة تادوجج،) »س.ك.ل«) إقامة)

17،)فلطابق فلسفلي،)فلدفج فلبيضاء.

2)-)تعد ل فلبند) )»مقر فلشركة«)

من قوفنين فألساسية للشركة.

فألساسية) فلقوفنين  تعد ل  (- ج)

للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- (II

فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية بالدفج)

فلبيضاء)بتاجيخ)18) نا ر)2022)تحت)

جقم)808787.

98 P

 FLORIMOND DESPREZ 

MAGHREB
SA

فلوجيمون د ربي مغرب ش.م 

فلجماعي) فلقرفج  طبقا ملحضر  (- (I

بتاجيخ) فملنعقد  للشركاء)  فملختلط 
15)ديسمرب)2021)لشركة)»فلوجيمون 

ش.م شركة مجهولة) د ربي مغرب«)
فالسم،)جأسمالها)10.000.000)دجهم،)

 6 كلم) بربشيد،) فالرتماعي  مقرها 

فلكاجة،) نحو  (108 فلثانوية) فلطريق 

دفئرة) راكما،) فلقروية  فلجماعة 
فلتجاجي) بالسجل  مسجلة  فلكاجة،)

لربشيد تحت جقم)1091،)قرج مساهمو)

فلشركة ما  لي):

1)-)فملصادقة على تفويت)10.000 

أسهم كهبة من فلسيد أحمد أعياش)

لفائدة فبنته صوفيا فعياش.

2)-)تغييب فلبند فلسابع من فلقوفنين)

فألساسية.

فألساسية) فلقوفنين  تعد ل  (- ج)

للشركة.

 )-)تعيين فلسيدة صوفيا أعياش)

كعضو مجلس فإلدفجة.

5)-)تكوين مجلس فإلدفجة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- (II

فالبتدفئية) فملحكمة  لدى  فلضبط 

بربشيد في تاجيخ)20) نا ر)2022)تحت)
جقم)61.

99 P

AGRI KAMILI 
SARL

أكري كميلي ش.م.م

فلجماعي) فلقرفج  طبقا ملحضر  (- (I

فملنعقد) للمساهمين  فلعادي  فلغيب 

لشركة) (2021 ديسمرب) بتاجيخ) 2)

«أكري كميلي«)ش.م.م شركة محدودة)
فملسؤولية،)جأسمالها)100.000)دجهم،)

شاجع) (6 بربشيد،) فالرتماعي  مقرها 

فلجيش فمللكي،)حي فلوحدة،)ومسجلة)

بالسجل فلتجاجي لربشيد تحت جقم)

11211،)قرج مساهمو فلشركة ما  لي):

فلشركة) جأسمال  في  فلزيادة  (- (1
 1.000.000 دجهم إلى) (100.000 من)

دجهم.
من) و7) (6 فملادتين) تعد ل  (- (2

فلقانون فألسا�شي للشركة.
فالرتماعي) فملقر  تحويل  (- ج)
للشركة):)من)6،)شاجع فلجيش فمللكي،)

حي فلوحدة،)برشيد.
شاجع) فألول،) فلطابق  (،292 (: إلى)
فبرفهيم فلرودفني،)حي فلوحدة،)برشيد.
فلقانون) من  فملادة) ) تعد ل  (- ( 

فألسا�شي للشركة.
5)-)تحد ث فلقانون فألسا�شي وفقا)

لذلك.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- (II
فالبتدفئية) فملحكمة  لدى  فلضبط 
بربشيد في تاجيخ)19) نا ر)2022)تحت)

جقم)60.
100 P

KNZ IMPORT - EXPORT
SARL

كنز لالستيبفد وفلتصد ر ش.م.م
تأسيس شركة محدودة فملسؤولية

محرج) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I
نوفمرب) (10 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج 
محدودة) شركة  تأسيس  تم  (،2021

فملسؤولية ذفت فلخصائص فلتالية):
لالستيبفد) »كنز  (: فلتسمية)

وفلتصد ر«)ش.م.م.
فلهدف):)غرض فلشركة):

فلقيام،) هو  فلشركة  من  فلغرض 
سوفء)في فملغرب أو في فلخاجج،)باألصالة)
عن نفسها وبالنيابة عن أطرفف ثالثة)

أو باملشاجكة أو بأي طريقة أخرى):
فلشرفء،)وفلبيع وفلتمثيل وفلتجاجة)
وفملوفد) فلسلع  لجميع  عام  بشكل 
وفألرهزة) فملوفد  ورميع  فلغذفئية 
أي) دون  وفمللحقات  وفملنتجات 

فستثناء)؛
فلسوق) في  وفلتجاجة  فالستيبفد 
فملحلي وتصد ر رميع فملنتجات فلخام)
أو) كانت صناعية  أو فملصنعة سوفء)
كل) عام  وبوره  حرفية  أو  زجفعية 
ما  حتمل أن  كون موضوع نشاط)

تجاجي)؛
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تصنيع رميع فملنتجات فلتي تشكل)

رزءف من غرض فلشركة)؛

فالستحوفذ على حصة من خالل)

فملساهمة في فالندماج أو فملشاجكة أو)

فالكتتاب في فألسهم أو فلوحدفت أو)

فلسندفت أو بأي طريقة أخرى في أي)

بشكل) مرتبطة  شركات  أو  شركات 

مباشر أو غيب مباشر بغرض فلشركة.

فلعمليات) رميع  أدفء) وعموما 

فلتجاجية وفلصناعية وفملالية وفملدنية)

تتعلق) قد  فلتي  وفلعقاجية  وفملنقولة 

بأحد) مباشر  غيب  أو  مباشر  بشكل 

فألشياء)فملشاج إليها أعاله أو أي كائنات)

فملحتمل) من  صلة  ذفت  أو  مماثلة 

فلشركة) تطوير  تعزز  أو  تسهل  أن 

ونشاطها.

 7 :)فلدفج فلبيضاء) فملقر فالرتماعي)

فلطابق) حي جفسين،) ساحة ليز ريس،)

فلثاني.

في) فلشركة  مدة  حددت  (: فملدة)

فلتأسيس) من  وم  فبتدفء) سنة  (99

حالة فلحل فملسبق) فلنهائي باستثناء)

فلتمد د فملنصوص عليه في هذه) أو 

فلقوفنين.

حدد) (: فالرتماعي) فلرأسمال 

فلرأسمال فالرتماعي في)10.000)دجهم،)

 100 100)حصة من فئة) مقسمة إلى)

دجهم للحصة فلوفحدة،)وتحرج بأكملها)

وتقسم على فلشكل فلتالي):

فلسيد كنزة زين  كويرح)25)حصة)؛

فلسيدة سمية كويرح)25)حصة)؛

فلسيدة نجيبة روفدي)25)حصة)؛

كويرح) سلوى  هند   فلسيدة 

25)حصة)؛

فملجموع)100)حصة.

من) تبتدئ  (: فالرتماعية) فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في ديسمرب من كل)

سنة.

فإلدفجة):) د ر فلشركة):

فلسيدة كنزة زين  كويرح وفلسيدة)

نجيبة روفدي.

فألجباح):)فملنتجات فلصافية للسنة)
فلنفقات) رميع  فقتطاع  بعد  فملالية 
ذلك) في  بما  أخرى،) وأعباء) فلعامة 
تكون) كل فالستهالكات وفالحتياطات،)
فلربح فلصافي،)من هذف فلربح فلصافي)
فلخسائر) وعند فالقتضاء) فملنقوص،)
فلسابقة،) قتطع مبلغ لتأسيس أصل)

يسمى باالحتياط فلقانوني.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- (II
للدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 
تحت) (2022 بتاجيخ) ) نا ر) فلبيضاء)

جقم) 80708.
تم تسجيل فلسجل فلتجاجي) (- (III
فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  بكتابة 
 2022 بتاجيخ) ) نا ر) للدفج فلبيضاء)

تحت جقم)527763.
101 P

 STE NATURAL ZINE
PRESSING

SARL
تأسيس شركة

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إنشاء)شركة ذفت) 0/11/2021ج)
بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

فلتالية:
 STE NATURAL ZINE((:(فلتسمية

.PRESSING SARL
دجهم،) (100.000 (: فملال) جأس 
مقسمة على)1000)حصة بقيمة)100 

دجهم للحصة.
فبرفهيم) زنقة  (56 (: فلشركة) مقر 
  2 جقم) شقة  (56 عماجة) فلرودفني 

فملحيط فلرباط.
هدف فملؤسسة):)أشغال فلغسيل)

وفلكي بطرق ميكانيكية.
فلشركاء):

-)إ مان بنعبد فلسالم
-) اسين فلزين

غيب) ملدة  للشركة  فلوحيد  فملسيب 
محدودة):) اسين فلزين.

ج15729  جقم) فلتجاجي  فلسجل 
باملحكمة فلتجاجية بالرباط.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2) نا ر) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)121519.
102P

STE LASERYOU
SARL AU

تأسيس شركة
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إنشاء)شركة ذفت) (21/12/2021
مسؤولية محدودة من شريك وفحد)

بالخصائص فلتالية):
 STE LASERYOU (: فلتسمية)

.SARL AU
دجهم،) (100.000 (: فملال) جأس 
مقسمة على)1000)حصة بقيمة)100 

دجهم للحصة.
فلثاني،) فلطابق  (: فلشركة) مقر 
ج100  جقم) فلجد دة  سال  تجزئة 

فحصين سال فلجد دة.
هدف فملؤسسة):)صناعة فملنتجات)

فلحرفية.
فلشركاء):

-) ونس بردوزي
غيب) ملدة  للشركة  فلوحيد  فملسيب 

محدودة):) ونس بردوزي
 35265 جقم) فلتجاجي  فلسجل 

باملحكمة فالبتدفئية بسال.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بسال بتاجيخ)17) نا ر2022 

تحت جقم)38060.
103P

STE OBA PARTNERS
 SARL AU

جقم فلسجل فلتجاجي : 156905                        
تكوين شركة محدودة فملسؤولية 

ذفت فلشريك فلوحيد
بالرباط  مؤجخ  محضر  بمقت�شى 
وضع  تم   2021/08/16 بتاجيخ 
فلقوفنين فألساسية لشركة محدودة 
فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد ذفت 

فملميزفت فلتالية :
فلهدف):

أو) فلعمل  (صاح   فإلعالن) (-
فمتالك وكالة))فحتالل موظف وفحد)

على فألقل.
 8 0جشقة جقم) فملقر:)عماجة جقم) (
حسان) شاجع موالي أحمد فلوكيلي،)

فلرباط.

بما) فملال  جأس  حدد  (: فملال) جأس 

قدجه)10.000)دجهم.

غيب) ملدة  فلشركة  تدفج  فلتسييب:)

محدودة من طرف):)

-)وليد بنعلو

بكتابة) تم  (: فلقانوني) لإل دفع 

بالرباط) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

بتاجيخ29/12/2021.

تحت جقم):))120995

104P

STE ADA PARTNERS

 SARL AU

جقم فلسجل فلتجاجي: 156903                        

تكوين شركة محدودة فملسؤولية 

ذفت فلشريك فلوحيد

بالرباط) مؤجخ  محضر  بمقت�شى 

وضع) تم  (16/08/2021 بتاجيخ)

فلقوفنين فألساسية لشركة محدودة)

فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد ذفت)

فملميزفت فلتالية):

فلهدف):

أو) فلعمل  (صاح   فإلعالن) (-

فمتالك وكالة))فحتالل موظف وفحد)

على فألقل

جقم 0جشقة  جقم) عماجة  فملقر:) ( 

8)شاجع موالي أحمد فلوكيلي،)حسان)

فلرباط

بما) فملال  جأس  حدد  (: فملال) جأس 

قدجه)10.000)دجهم.

غيب) ملدة  فلشركة  تدفج  فلتسييب:)

محدودة من طرف):)

-)وليد بنعلو

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالرباط) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

بتاجيخ29/12/2021

تحت جقم):) 12099

105P
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LINEDRIVE STUDIO
شركة محدودة فملسؤولية

 ذفت شريك وحيد
جأسمالها : 100.000 دجهم

فملقر فالرتماعي :  15، شاجع فألبطال، 

شقة جقم  ، فكدفل، فلرباط

تأسيس شركة
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) قد  بالرباط،) (2022 12) نا ر)

فملسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

تحمل) وفلتي  وحيد،) شريك  ذفت 

فلخصائص فلتالية):

LINEDRIVE STUDIO(:فلـتـسـمـيـــة

أفالم) منتج  (: فالرتماعي) فلهدف 

سينمائية.

فملقر فالرتماعي):)15،)شاجع فألبطال،)

شقة جقم) ،)فكدفل،)فلرباط.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فلــــمـــــدة)

فلتأسيس
جأسمال فلشـركة):)100.000)دجهم

فلــمـساهـمون:)فلسيد هشام حجي،)

100)تجزية فلبستان) فلقاطن ب جقم)

بن عيد دفج بوعزة.

حجي،) هشام  فلسيد  (: فلتسـيــيــــر)

100)تجزية فلبستان) فلقاطن ب جقم)

بن عيد دفج بوعزة.

فإل دفع) تـم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني بكتابة فلضبط لدى فملحكمة)

فلتجاجية بالرباط،)في) 2) نا ر)2022 

ومسجل تحت جقم)9جج157.
عن فلشركة

106 P

FIMOUTEX 
SA

شركة مجهولة فالسم في طوج 

فلتصفية

فلرأسمال : 2.000.000 دجهم

 فملقر فالرتماعي : برنامج فلفرح، 

مبنى 9 1 شقة جقم 21، فلطابق 

 فلرفبع، فلحي فلحسني - 20000 

فلدفج فلبيضاء

فلسجل فلتجاجي : 31961

إشعاج قفل فلتصفية 

فلدفج) في  مؤجخ  عقد  بمور  

 2021 ديسمرب) (29 بتاجيخ) فلبيضاء)

للجمع فلعام فلغيب فلعادي قرج ما  لي):

فملوففقة فلكلية على تقرير فملصفي)

فلنهائية) للتصفية  فملالية  وفلبيانات 

فلفتبة فملمتدة من فاتح  نا ر) خالل 

2021)إلى)10)ديسمرب)2021.

فإلغالق فلتام للتصفية.

لحلو) فلسيد  فملصفي  ذمة  إبرفء)
فلقاطن بإقامة جياض فلحمد) جشيد،)
فلدفج فلبيضاء) شاجع مكة،) 5ج،) جقم)

وإنهاء)مهامه.

تفويض فلصالحيات للسيد لحلو)
فإلررفءفت) فستكمال  لغرض  جشيد 

فلقانونية.)

فملحكمة) في  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية في فلدفج فلبيضاء)في)17) نا ر)

2022)تحت جقم)808624.

107 P

STE BOUKANA
SARL AU

بتماجة) مؤجخ  محضر  بمقت�شى 

بتاجيخ)17)ديسمرب)2021)تم ما  لي):

شرماط) وتسمية  فلشركة  حل 

بمقرها) فلشركة  لتصفية  نهيلة 

فالرتماعي.

باملحكمة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فالبتدفئية بتماجة بتاجيخ)19) نا ر)2022 

تحت جقم)8ج72.

108 P

STE ARTISAN CHARCUTIER
SARL

بتماجة) مؤجخ  محضر  بمقت�شى 

بتاجيخ)5)أكتوبر)2021)تم ما  لي):
بدجفوي) وتسمية  فلشركة  حل 

لتصفية) فحالم  ونانة  فسماعيل 

فلشركة بمقرها فالرتماعي.

باملحكمة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فالبتدفئية بتماجة بتاجيخ)19) نا ر)2022 

تحت جقم)0 72.

109 P

BON TIMO CAFE 
SARL AU

تكوين شركة محدودة فملسؤولية 
ذفت فلشريك فلوحيد

بتماجة) مؤجخ  محضر  بمقت�شى 
وضع) تم  (2022 10) نا ر) بتاجيخ)
فلقوفنين فألساسية لشركة محدودة)
فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد ذفت)

فملميزفت فلتالية):
فلهدف):
مقهى)؛

فلتجاجة.
(،8 جقم) فلسفلي،) فلطابق  (: فملقر)

تجزئة فلسميب ة،)فتح فلخيب،)تماجة.
بما) فملال  جأس  حدد  (: فملال) جأس 

قدجه)100.000)دجهم.
تدفج فلشركة من طرف) (: فلتسييب)
فلناصر) عبد  رمال  فلشوفي  فلسيد 

ملدة غيب محدودة.
بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
تماجة) فالبتدفئية  باملحكمة  فلضبط 
جقم فلسجل) (2022 بتاجيخ) 2) نا ر)
فلتجاجي)5195ج1)تحت جقم)7272.

110 P

STE ETS AZMI EL JIRARI
SARL AU

بتماجة) مؤجخ  محضر  بمقت�شى 
بتاجيخ فاتح ديسمرب)2021)تم ما  لي):
حل فلشركة وتسمية عزم محمد)

لتصفية فلشركة بمقرها فالرتماعي.
باملحكمة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فالبتدفئية بتماجة بتاجيخ)19) نا ر)2022 

تحت جقم)9ج72.
111 P

STE STAR RANCHE
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
لشركة) (2022 18) نا ر) في) فملؤجخ 
فملسؤولية) ذفت  (STAR RANCHE
فملحدودة،)مقرها فالرتماعي):)9ج)تجزئة)
فنبعات،)طريق أكوجفي،)مكناس،)قد)

تقرج):

ملكيتها) تعود  سهم  (125 بيع)

فلسيد) إلى  محزوم  حليمة  للسيدة 

بنحميد حسن وبن حميد محمد.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بمكناس بتاجيخ) 2) نا ر)2022 

جقم) تجاجي  سجل  (279 جقم) تحت 

.39633

112 P

PARLA BELL
SARL AU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

بشريك وفحد

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

لشركة) (2022 في) 1) نا ر) فملؤجخ 

فملسؤولية) ذفت  (PARLA BELL

مقرها) وفحد،) بشريك  فملحدودة 

فالرتماعي):)جقم)1)مكرج،)فلحسين بن)

علي،)مكناس،)قد تقرج):

فلحساب فلنهائي للتصفية)؛

موففقة على تقرير فملصفي.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بمكناس بتاجيخ) 2) نا ر)2022 

تحت جقم)2ج)سجل تجاجي جقم)517ج2.
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ROCHE D’OR
SARL AU

تأسيس شركة
 ROCHE D’OR (: فلشركة) فسم 

.SARL AU

فلهدف فالرتماعي):)مقهى.

تجزئة) ج5) (: فالرتماعي) فملقر 

فلطالعة)10،)تماجة.

جأسمال فلشركة):)100.000)دجهم)

 100 حصة من فئة) (1000 مقسمة)

دجهم للحصة فلوفحدة لفائدة فلسيد)

عبد فملحسين بنربفهيم.

فلتسييب):)عبد فملحسين بنربفهيم.

جقم فلتقييد بالسجل فلتجاجي لدى)

فملحكمة فالبتدفئية بتماجة)9ج51ج1.

114 P
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 SERVI GLADNESS

 HOLDING
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة بمساهم وفحد
بتاجيخ) فلعرفي  للعقد   تبعا 

قوفنين) وضع  تم  (2021 أكتوبر) (26

فلشركة ذفت فملميزفت فلتالية):

 SERVI GLADNESS (: فلتسمية)

.HOLDING

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدودة بمساهم وفحد.

فملوضوع):)

لجميع) وفلدولي  فلوطني  فلنقل 

فلسلع بجميع أنوفعها)؛

وفلعمرفني) فلحضري  فلنقل 

لألشخاص وفلبضائع)؛

فلنقل فلغيب...)فلخ.

فلضباط،) نادي  (: فلرئي�شي) فملقر 

إقامة)2)شقة)ج،)فلعيون.

فلرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) دجهم مقسمة 

بالكامل) وتملكها  دجهم  (100 فئة)

فلسيد فحمد خليل فومالل.

فلسيد) طرف  من  تسيب  (: فإلدفجة)

فحمد خليل فومالل.

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

جقم) تحت  (2022 أكتوبر) (27 بتاجيخ)

وتم تسجيلها بالسجل) 12/2021جج)

فلتجاجي تحت فلرقم فلتحليلي)38631.

115 P

FIJI VISION
SARL D’AU

تعد الت قانونية
فلوفحد) فملساهم  قرفج  إثر  على 

ملساهم) (2021 نوفمرب) (25 بتاجيخ)

ذفت) شركة  (FIJI VISION شركة)

فملسؤولية فملحدودة بمساهم وفحد،)

فلبالغ جأسمالها)100.000)دجهم وفلكائن)

شاجع) فلقوبع،) قيساجية  (: مقرها)
(،8 جقم) فلدشيبة،) ساحة  بوشرف ا،)

فلعيون،)تقرج):

1000)حصة وهي مجموع) تفويت)

فلحصص فلسيد حمدون عبد فلجباج)

لفائدة فلسيد حمدون عبد فلرحمان.

 تعيين فلسيد حمدون عبد فلرحمان)

كمسيب وحيد لشركة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط باملحكمة فالبتدفئية بالعيون)

تحت جقم) (2021 ديسمرب) (22 بتاجيخ)

1/2021ج9ج.

116 P

 FONCIÈRE UNIVERSITÉ

 INTERNATIONALE DE

RABAT
SA

فملقر : تكنوبوليس طريق فلرباط-  

سال، سال فلجد دة

فلسجل فلتجاجي بسال جقم 22217

تغييب فلنظام فألسا�شي 

 زيادة جأس فملال

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

 2021 سبتمرب) (15 بتاجيخ) فملنعقد 

  Foncière Université« ( لشركة)

Internationale de Rabat SA«))ذفت)

فلرأس فملال))568.588.000)دجهم.

تقرج ما  لي):

فلشركة) فملال  جأس  زيادة 

وبذلك  رفع) دجهم.) 000.ج 159.5)

دجهم)) (568.588.000 ( فلرأسمال من)

إلى)1.000ج728.1)دجهم.

فالستثنائي) فلعام  فلجمع  فوض 

تم) فلعملية.) بإتمام  فإلدفجة  ملجلس 

فملذكوجة) فلنهائية  فلزيادة  تسجيل 

بتاجيخ) فإلدفجة  مجلس  محضر   في 

28)ديسمرب)2021. 

فألسا�شي) للنظام  (6 فملادة) تغييب 

للشركة.

بسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 

فألرل) في  بسال  فالبتدفئية  فملحكمة 

تحت) (2022 فلقانوني  وم) 2) نا ر)

جقم)ج82ج2.
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IN & OUT
شركة ذفت مسؤولية محدودة

جأسمالها : 100.000 دجهم
جقم فلسجل فلتجاجي : 0107ج1

توسيع نشاط فلشركة
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

11)أكتوبر) فالستثنائي فملنعقد بتاجيخ)

شركة) في  فملساهمون  قرج  (2021 

IN(&(OUT)ذفت فملسؤولية فملحدودة)

توسيع نشاط فلشركة إلى):

فملطاعم،) أنوفع  رميع  فملطاعم،)

في) فلبيع  فلجاهزة،) فلوربات  تحضيب 

فملوقع،)توصيل فلطلبات للمنازل.

فلخفيفة) فلوربات  رميع  إعدفد 

وفلوربات فلسريعة.

فملطاعم،) خدمات  أنوفع  رميع 

وفملمونين،)وفن فلطبخ.

وفملنتجات) فملوفد  رميع  فستيبفد 

فملوفد) حتى  فستثناء) بدون  فملصنعة 

فلغيب فملباشرة للنشاط.

وقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكمة)

فلتجاجية بالرباط بتاجيخ)19) نا ر)2022 

تحت فلرقم)5  121.
عن فلنسخة وفلنص

118 P

KABMIMO 2020
شركة ذفت مسؤولية محدودة

برأسمال قدجه : 100.000 دجهم

فملقر فالرتماعي : 0ج شقة جقم 8، 
زنقة موالي أحمد لوكيلي، حسان، 

فلرباط

فلسجل فلتجاجي : 157275

تم) قد  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلخصائص) تحمل  شركة  تأسيس 

فلتالية):

.KABMIMO 2020(:(فلتسمية

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

مسؤولية محدودة.

فلهدف فالرتماعي):)أشغال مختلفة)

أو فلبنا ات،)فالستيبفد وفلتصد ر.
جأس فملال):)100.000)دجهم.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.

فملقر فالرتماعي):)0ج)شقة جقم)8،)

حسان،) لوكيلي،) أحمد  موالي  زنقة 

فلرباط.

فلسيد محمد فمليموني) (: فلتسييب)

قبوجي) سعيد  وفلسيد  (UC 987 

BU801055)ملدة غيب محددة.

وقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكمة)

 فلتجاجية بالرباط بتاجيخ)20) نا ر)2022 

تحت جقم)121501.
عن فلنسخة وفلنص

119 P

 HARS CONSEILS  

ET SERVICES

تأسيس شركة
بمور  عقد عرفي مؤجخ في) (- (I 

 ) نا ر)2022)تم تأسيس شركة ذفت)

فملوفصفات) لها  محدودة  مسؤولية 

فلتالية):

 HARS CONSEILS ET(:(فلتسمية

.SERVICES

فلهدف فالرتماعي):

نقل فلبضائع)؛

فلوسيط فملالي للنقل فلنقدي.

إقامة سكينة،) (: فالرتماعي) فملقر 

وفاق،) (،2 ماك) ن  عماجة  ج) تجزئة)

تماجة.

فلرأسمال):)حدد جأسمال فلشركة)

في)100.000)دجهم.

فلسيدة) عينت  (: فلشركة) تسييب 

مع) للشركة  مسيبة  سناء) فلصبان 

رميع فلصالحيات.

بكتابة) فلقانون  فإل دفع  تم  (- (II

بتماجة) فالبتدفئية  باملحكمة  فلضبط 

تحت فلسجل فلتجاجي جقم)5197ج1.
للنسخ وفلبيان

فلوكيل

120 P
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IRRIGATION TOP TRAVAUX
فلعام) فالستثنائي  فلجمع  قرج  (- (I

فملنعقد في)22)ديسمرب)2021.
فرتماعية) حصة  تفويت) جج)
من طرف فلسيد نصر فلد ن محمد)
لفائدة) فدجيس  بوعزفوي  وفلسيد 
فلسيد فحبشان عبد فللطيف،)وكذف)
تأكيد فلسيد فحبشان عبد فللطيف)
رميع) مع  للشركة  رد دف  مسيبف 
كما تم إضافة أنشطة) فلصالحيات،)
دجفسة) فيها  بما  للشركة  فرتماعية 
فملشاجيع فلفالحية وأ ضا تغييب فملقر)
فالرتماعي للشركة من حي فألندلس)
جقم)746)تيفلت إلى حي فوالد شريفة)
تذوي ) تم  كما  تيفلت،) (، 5 جقم)

فلقانون فألسا�شي وتعد له.
فلقانوني) فإل دفع  تم  (- (II
باملحكمة فالبتدفئية)) ( فلضبط) بكتابة 
بتاجيخ (36 جقم) تحت   بالخميسات 

 21) نا ر)2022.
للنسخ وفلبيان

فلوكيل
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STE WEDEN
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
جأسمالها : 10.000 دجهم

 فملقر فالرتماعي : فلرباط أكدفل، 
  زنقة وفدي زيز، شقة 7

تأسيس شركة
مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إنشاء) (2022 ج) نا ر) بالرباط في)
ذفت) لشركة  فألسا�شي  فلقانون 
فملسؤولية فملحدودة مميزفتها كالتالي):

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فملسؤولية فملحدودة.

فلتسمية):)شركة)WEDEN)ش.م.م.
فلسياجفت) غسل  (: فلغرض)
وفلغيب) فملبنية  فلوفرهات  وتنظيف 

فملبنية،)فالستيبفد وفلتصد ر.
فملقر فالرتماعي):)فلرباط أكدفل،)  

زنقة وفدي زيز،)شقة)7.
من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)

فلتأسيس.

جأسمالها):)حدد في)10.000)دجهم.

عثمان) فلسيد  عين  (: فلتسييب)

فلقباج وفلسيد أمين بنسودة مسيبفن)

للشركة ملدة غيب محدودة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلتجاجية) فملحكمة  لدى  فلقانون 

بالرباط بتاجيخ)21) نا ر)2022)فلسجل)

فلتجاجي جقم)157287.
وهذف بمثابة مقتطف وبيان
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STE APCW
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جأسمالها : 10.000 دجهم

 فملقر فالرتماعي : فلرباط أكدفل، 

  زنقة وفدي زيز، شقة 7

تأسيس شركة
مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إنشاء) (2022 ج) نا ر) بالرباط في)

ذفت) لشركة  فألسا�شي  فلقانون 

فملسؤولية فملحدودة مميزفتها كالتالي):

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

فلتسمية):)شركة)APCW)ش.م.م.

فلسياجفت) غسل  (: فلغرض)

وفلغيب) فملبنية  فلوفرهات  وتنظيف 

فملبنية،)فالستيبفد وفلتصد ر.

فملقر فالرتماعي):)فلرباط أكدفل،)  

زنقة وفدي زيز،)شقة)7.

من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)

فلتأسيس.

جأسمالها):)حدد في)10.000)دجهم.

عثمان) فلسيد  عين  (: فلتسييب)

فلقباج وفلسيد أمين بنسودة مسيبفن)

للشركة ملدة غيب محدودة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلتجاجية) فملحكمة  لدى  فلقانون 

بالرباط بتاجيخ)25) نا ر)2022)فلسجل)

فلتجاجي جقم)157285.
وهذف بمثابة مقتطف وبيان
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GHAYA CONSTRUCTION
ش.م.م

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
جأسمالها : 100.000 دجهم

فملقر فالرتماعي : فلدفج فلبيضاء، 
زفوية شاجع محمد فلسميحي وبييب 

بيبون جقم  21
فلسجل فلتجاجي : 155569

تفويت حصص
مؤجخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
 2021 1ج) وليو) في)  بالرباط 
بمكت ) (،2021 أغسطس) وج) و2)
موثقة) فلهوفدفي،) زين   فألستاذة 
حصة) ج0ج) تفويت) تم  بالرباط،)
فرتماعية،)من طرف فلسيدة خد جة)
فلسقاط) هدى  فلسيدة  ومن  مكوفج 
حسني) عالل  بن  سعاد  وفلسيدة 
فلتي  متلكونها) مكوفج  مريم  وفلسيدة 
في فلشركة ذفت فملسؤولية فملحدودة)
 GHAYA CONSTRUCTION SARL
لفائدة) دجهم  (100.000 جأسمالها)
وفلسيد) فياللي  زين  فؤفد  فلسيد 

مصطفى زين فياللي.
مؤجخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
بالرباط في)ج2)و 2)أغسطس)2021،)
فلهوفدفي،) زين   فألستاذة  بمكت  
7ج  تفويت) تم  بالرباط،) موثقة 
هناء) طرف  من  فرتماعية،) حصة 
فلشركة) في  تمتلكها  فلتي  فلسقاط 
 GHAYA فملحدودة) فملسؤولية  ذفت 
CONSTRUCTION SARL)جأسمالها)
دجهم لفائدة فلسيد فؤفد) (100.000
زين) مصطفى  وفلسيد  فياللي  زين 

فياللي.
للحصص) فلحالي  فلتوزيع  أصبح 

فالرتماعي كما  لي):
 200  Mr. DAIRY Mohammed

حصة)؛
 Mr. DAIRY Abdellouahhab

90)حصة)؛
Mr. DAIRY Driss 60)حصة)؛
Mr. DAIRY Adib 70 حصة)؛

Mr. DAIRY Anass 20 حصة)؛
 280  Mr. ZINE FILALI Fouad

حصة)؛

 280 Mr. ZINE FILALI Mostafa
حصة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانون لدى فملحكمة فلتجاجية بالدفج)

فلبيضاء)بتاجيخ)16)نوفمرب)2021.
وهذف بمثابة مقتطف وبيان
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الشركة العقارية حي املنزه
شركة م.م بمساهم وفحد

 STE IMMOBILIERE HAY
MENZAH SARL AU

فملقر فالرتماعي : كلم 1، طريق 
مكناس، فلخميسات

فلسجل فلتجاجي جقم : 26917
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
فلشركة) مقر  في  فملنعقد  فالستثنائي 

 وم)20)ديسمرب)2021)تقرج ما  لي):
من) فلشركة  جأسمال  خفض 
0.000.000ج)دجهم إلى)20.000.000 
دجهم وذلك بخفض عدد فلحصص)
20.000)حصة دون) إلى) 0.000ج) من)

فملساس بقيمتها فإلسمية.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1) نا ر) فالبتدفئية بالخميسات  وم)

2022)تحت جقم) 2.
فملسيب

125 P

 ARABICANA
MULTISERVICE

SARL AU
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة ذفت فلشريك فلوحيد

تم تأسيس شركة بالرباط تحمل)
ديسمرب) (16 بتاجيخ) فلتالية  فلصفات 

:(2021
 ARABICANA (: فللق  فالرتماعي)

.MULTISERVICE SARL AU
ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 
فلشريك) ذفت  فملحدودة  فملسؤولية 

فلوحيد.
لها) فلشركة  (: فالرتماعي) فلهدف 
هدف أ ضا في فملغرب كما في فلخاجج):

قهوة)-)وربات سريعة خفيفة.
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أعمال متنوعة.
فملعامالت) رميع  عام،) وبشكل 
أو) فلصناعية  أو  فلتجاجية  فملالية 
بشكل) فملتعلقة  فلعقاجية  أو  فملالية 
 مباشر أو غيب مباشر بموضوع فلشركة
ذلك) في  بما  مصالحها،) لصالح  أو  (
رميع) مع  أشكاله  بجميع  فلتعاون 
فلشركات) أو  فلشركات  فو  فلعمليات 

فلتي لديها كائن مماثل أو ملحق.
دجهم) (100.000 (: فملال) جأس 
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

دجهم للحصة):
 1000 (: فلسيد عبد فلحق فزعاجي)

حصة.
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلنهائي.
من فاتح  نا ر إلى)) (: فلسنة فملالية)
1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.
فملقر فالرتماعي):)فملحل حي فلرحمة)

قطاع س جقم)266)سال.
فلحق) عبد  فلسيد  (: فلتسييب)

فزعاجي.
فملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتسجيل) جقم  بسال  فالبتدفئية 

بالسجل فلتجاجي)1جج5ج.
126 P

OFFRESONLINE
SARL AU

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة ذفت فلشريك فلوحيد

تم تأسيس شركة بالرباط تحمل)
فلصفات فلتالية بتاجيخ) ) نا ر)2022):
(: فالرتماعي) فللق  

.OFFRESONLINE SARL AU
ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 
فلشريك) ذفت  فملحدودة  فملسؤولية 

فلوحيد.
لها) فلشركة  (: فالرتماعي) فلهدف 
هدف أ ضا في فملغرب كما في فلخاجج):
وفالستيبفد) فملعلومات  تكنولوريا 

وفلتصد ر.
فملعامالت) رميع  عام،) وبشكل 
فملالية فلتجاجية أو فلصناعية أو فملالية)
مباشر) بشكل  فملتعلقة  فلعقاجية  أو 

فلشركة بموضوع  مباشر  غيب   أو 
ذلك) في  بما  مصالحها،) لصالح  أو  (
رميع) مع  أشكاله  بجميع  فلتعاون 
فلشركات) أو  فلشركات  فو  فلعمليات 

فلتي لديها كائن مماثل أو ملحق.
دجهم) (100.000 (: فملال) جأس 
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

دجهم للحصة):
 1000 (: محمد) أزجوفل  فلسيد 

حصة.
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلنهائي.
من فاتح  نا ر إلى)) (: فلسنة فملالية)
1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.
فملقر فالرتماعي):)21)ساحة أبو بكر)

فلصد ق فلشقة)8)أكدفل فلرباط.
فلتسييب):)فلسيد أزجوفل محمد.

فملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتسجيل) جقم  بالرباط  فلتجاجية 

بالسجل فلتجاجي)157259.
127 P

BLESSED MONEY
SARL

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

تحمل) بسال  شركة  تأسيس  تم 
بتاجيخ) 1) نا ر) فلتالية  فلصفات 

:(2022
 BLESSED (: فالرتماعي) فللق  

.MONEY SARL
ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدودة.
لها) فلشركة  (: فالرتماعي) فلهدف 
هدف أ ضا في فملغرب كما في فلخاجج):

مد ر أعمال وكيل بالعمولة.
تحويل فألموفل وفلوساطة فملالية.

فملعامالت) رميع  عام،) وبشكل 
فملالية فلتجاجية أو فلصناعية أو فملالية)
مباشر) بشكل  فملتعلقة  فلعقاجية  أو 
أو) فلشركة  بموضوع  مباشر  غيب  أو 
لصالح مصالحها،)بما في ذلك فلتعاون)
بجميع أشكاله مع رميع فلعمليات فو)
فلشركات أو فلشركات فلتي لديها كائن)

مماثل أو ملحق.

دجهم) (100.000 (: فملال) جأس 
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

دجهم للحصة):
 500 (: لشه ) جضوفن  فلسيد 

حصة.
فلياس خطوم):)500)حصة.

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

من فاتح  نا ر إلى)) (: فلسنة فملالية)
1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.
(: فلكائن) فملحل  (: فالرتماعي) فملقر 
فملخزومي)2)جقم) )سيدي مو�شى سال.

فلتسييب):)فلسيد جضوفن لشه .
فلياس خطوم.

فملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتسجيل) جقم  بسال  فالبتدفئية 

بالسجل فلتجاجي)27ج5ج.
128 P

 STE EL AZZOUZI
ASSURANCE

SARL AU
فلرأسمال 100.000 دجهم

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة بشريك وفحد

بمقت�شى عقد عرفي بسال بتاجيخ)
فلقانون) وضع  تم  (،2009 2) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
ذفت) وفحد  بشريك  فملحدودة 

فلخصائص فلتالية):
 EL (: فالرتماعية) فلتسمية 

.AZZOUZI ASSURANCE
فلهدف فالرتماعي):)وسيط تأمين.

فملقر فالرتماعي):)جقم)85 1)قطاع)
11)حي فلسالم سال.

فملدة فالرتماعية):)99)سنة فبتدفء)
من تاجيخ تأسيسها.

حدد) (: فالرتماعي) فلرأسمال 
 100.000 مبلغ) في  فلشركة  جأسمال 
دجهم موزع على)1000)حصة من فئة)

100)دجهم للحصة وزعت كما  لي):
 1000 (: طاجق) فلعزوزي  فلسيد 

حصة.
من) تبتدئ  (: فالرتماعية) فلسنة 
فاتح  نا ر إلى)1ج)ديسمرب من كل سنة.

فلتسييب):)تم تعيين فلسيد فلعزوزي)

طاجق،)كمسيب وحيد للشركة وكموقع)

وحيد على فلوثائق فلبنكية ملدة غيب)

محدودة.

تم إ دفع فلسجل فلتجاجي بمكت )

بسال) فالبتدفئية  باملحكمة  فلضبط 

جقم) تحت  (2009 6) نا ر) بتاجيخ)

ج5 12.

129 P

STE LARTIC
SARL

فلرأسمال : 100.000 دجهم

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

بمقت�شى عقد عرفي بسال بتاجيخ)
فلقانون) وضع  تم  (،2022 7) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة ذفت فلخصائص فلتالية):

.LARTIC(:(فلتسمية فالرتماعية

فلهدف فالرتماعي):)مركز فالتصال.
جقم) (11 :)سكتوج) فملقر فالرتماعي)

85 1،)شاجع عبد فلرحيم بوعبيد حي)

فلسالم سال.

فملدة فالرتماعية):)99)سنة فبتدفء)

من تاجيخ تأسيسها.

حدد) (: فالرتماعي) فلرأسمال 
 100.000 مبلغ) في  فلشركة  جأسمال 

دجهم موزع على)1000)حصة من فئة)

100)دجهم للحصة وزعت كما  لي):

 500 (: طاجق) فلعزوزي  فلسيد 

حصة.

فلسيد ليوني عصام):)500)حصة.

من) تبتدئ  (: فالرتماعية) فلسنة 

فاتح  نا ر إلى)1ج)ديسمرب من كل سنة.

فلسيد) تعيين  تم  (: فلتسييب)

فلعزوزي طاجق وفلسيد ليوني عصام،)

على) وكموقعين  للشركة  كمسيب ن 

فلوثائق فلبنكية ملدة غيب محدودة.

تم إ دفع فلسجل فلتجاجي بمكت )

بسال) فالبتدفئية  باملحكمة  فلضبط 

جقم) تحت  (2022 20) نا ر) بتاجيخ)

ج ج5ج.

130 P
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 SOCIETE FLEUR
D’ORCHIDEE

SARL

فختتام فلتصفية
فلجمع) محضر  ملقتضيات  تبعا 

 FLEUR لشركة) فالستثنائي  فلعام 

0ج  بتاجيخ) فملنعقد  (،D’ORCHIDEE

تصفية) فختتام  تم  (2021 نوفمرب)

فلشركة.

فلسيدة) (: فلشركة) مصفية  تربئة 

لزجق مليكة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

ج1) نا ر) بتاجيخ) (121356 تحت جقم)

.2022

131 P

تندير كير
من خالل فملحضر فلعام للشركة)

تند ر كيب فملؤجخ في تاجيخ)15)ديسمرب)

فملسماة) فلشركة  شركاء) قرج  (2021

وتعيين) فألوفن  قبل  فلشركة  حل 

فلسيد ن فإلدجي�شي مختاج وبوفلخرزفت)

فملسماة) للشركة  مصفيان  محمد 

سجل تجاجي جقم)128105.

باملحكمة) تم  فلقانوني  فإل دفع 

20) نا ر) بتاجيخ) بتماجة  فالبتدفئية 

2022)سجل جقم) 725.

132 P

MOORISH

MAGNANTIE ESTHETIQUE
SARL

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدودة

بتاجيخ) بمقت�شى عقد عرفي حرج 

تم تحرير)) في فلرباط،) (2022 7) نا ر)

لشركة ذفت مسؤولية محدودة فلتي)

تحمل فملميزفت فلتالية):

 MAGNANTIE (: فلتسمية)

ESTHETIQUE)شركة ذفت مسؤولية)

محدودة.

مستحضرفت) تارر  (: فلهدف)

فلتجميل)-)بيع فملنتجات فملختلفة.

(- إزفلة فلشعر) (- تصفيف فلشعر)

مانيكيب)-)باد كيب)-)مساج إزفلة فلشعر)

ومستلزمات) منتجات  رميع  بيع  (-

وفلتجاجة) فألظافر  وصالون  فلتجميل 

فلتجميل) مستحضرفت  رميع  في 

فستيبفد) (- وفإلكسسوفجفت) وفلعطوج 

وتصد ر.)
زنقة ضا ة) (،6 (: فالرتماعي) فملقر 

أكدفل) عوف فلطابق فلرفبع فلشقة)16)

فلرباط.

مدة قيام فلشركة):)99)سنة فبتدفء)

من تاجيخ تأسيسها فلنهائي.
جأسمال فلشركة):) قدج ب)10.000 

100)حصة من فئة) دجهم مقسم إلى)

دجهم للوفحدة موزعة بالكامل) (100

على):

 M. KOUAKOU MATHIEU

N’GUESSAN(:(70(Parts)؛

 Mme. SEKADAD MARIE

NADEGE(ZIANHI(:(30(Parts)؛

تسييب) (: وفإلمضاء) فلتسييب 

فلشركة ملدة غيب محدودة من طرف)

 M. KOUAKOU MATHIEU

.N’GUESSAN

بتوقيع) ملزمة  فلشركة  تصبح 

 M. KOUAKOU MATHIEU

.N’GUESSAN

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

1ج)ديسمرب من كل سنة.

بعد فقتطاع)%5  (: تقسيم فألجباح)

كاحتياط قانوني،) وزع فلباقي حس )

قرفج فلشركاء.

فلتسجيل):)تم فلتسجيل باملحكمة)

فلتجاجية للدفج فلبيضاء) وم)25) نا ر)

2022)تحت فلرقم)9 ج157.
ملخص من أرل فلنشر

133 P

G.O TRAP
SARL

بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (2022 ج1) نا ر)

بشريك) فملحدودة  فملسؤولية  ذفت 

وحيد وفلتي تحمل فلخصائص فلتالية):

.G.O TRAP(:(فلتسمية
.SARL(:(فلصفة فلقانونية

مقاول في) (- (1 (: فلهدف فالرتماعي)
أعمال فلبناء)وأشغال أخرى.

2)-)كرفء)معدفت فلبناء.
جأسمال فلشركة):)100.000)دجهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
دجهم للحصة فلوفحدة موزعة) (100

بين فلشركاء)على فلشكل فلتالي):
 500 (: قريندة) فلعربي  فلسيد 

حصة.
 500 (: فلوعدودي) أسامة  فلسيد 

حصة.
من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)
تاجيخ وضع) فلنهائي أي من  تأسيسها 

فلسجل فلتجاجي.
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)
1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.
فألول) فلطابق  (: فالرتماعي) فملقر 

تجزئة مرحات جقم)9ج)تماجة.
فملسيب):)فلسيد فلعربي قريندة.

فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  جقم 
.135161

134 P

GALAPAP
SARL AU

بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (2021 11) نا ر)
بشريك) فملحدودة  فملسؤولية  ذفت 
وحيد وفلتي تحمل فلخصائص فلتالية):
.GALAPAP SARL AU(:(فلتسمية

.SARL AU(:(فلصفة فلقانونية
فلهدف فالرتماعي):)1)-)تارر فلوجق)

وفلكرتون فألسا�شي أو فملشكل.
2)-)تارر.

جأسمال فلشركة):)100.000)دجهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
دجهم للحصة فلوفحدة موزعة) (100

بين فلشركاء)على فلشكل فلتالي):
 1000 (: فلسيد مصطفى فلتوبالي)

حصة.
من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)
تاجيخ وضع) فلنهائي أي من  تأسيسها 

فلسجل فلتجاجي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)
1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.
فملسيبة) تجزئة  (: فالرتماعي) فملقر 

فلثانية حي فملغرب فلعربي)2ج)تماجة.
فملسيب):)فلسيد مصطفى فلتوبالي.

فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  جقم 
5157ج1.

135 P

VOSYNDIC
SARL

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
فلحصص) تفويت  وعقد  فالستثنائي 
بتاجيخ فملحين  فألسا�شي   وفلنظام 

 6) نا ر)2022)تم ما  لي):
تفويت)500)حصة فرتماعية فلتي)
في حوزة فلسيد محمد فملهدي بنعبد)
هللا بلربكة إلى فلسيدة ملياء)فلعلج)500 

حصة.
فلعلج كمسيب) تعيين فلسيدة ملياء)

رد د.
فلقانوني لدى كتابة) وتم فإل دفع 
فلضبط باملحكمة فالبتدفئية في تماجة)
جقم) تحت  (2022 19) نا ر) بتاجيخ)

.72 7
136 P

RIVO DENT
SARL

جأسمالها فلتجاجي 100.000 دجهم
فملقر فالرتماعي : زنقة فلرفيس 
سباطة، عماجة جقم 8 مكرج، 6 
فلطابق فألول قبيبات - فلرباط

فلسجل فلتجاجي بالرباط تحت جقم 
887 ج1

شركة) لشركاء) محضر  بمقت�شى 
ذفت) شركة  (»RIVO DENT»
فملنعقد بتاجيخ) فملسؤولية فملحدودة،)

0ج)نوفمرب)2021)تقرج ما  لي):
تصفية ود ة للشركة.

فؤفد) فملرني�شي  فلسيد  تعيين 
كمصف للشركة.

زنقة   : ب) فلتصفية  مقر  تحد د 
فلرفيس سباطة، عماجة جقم 8 مكرج، 

6 فلطابق فألول قبيبات - فلرباط.
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تم فإل دفع فلقانوني لكل فلوثائق)
باملحكمة) فلضبط  كتابة  لدى 
بتاجيخ) 2) نا ر) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)121578.
137 P

 NEW LINE VARIOUS
WORKS
SARL

تأسيس شركة
 NEW LINE (: فلشركة) فسم 

.VARIOUS WORKS SARL
فلصفة فلقانونية):)ش.م.م.

 6 (: فلعرفي) فلعقد  تسجيل  تاجيخ 
 نا ر)2022)سال.

أشغال فلبناء) (: فلهدف فالرتماعي)
مختلفة)-)فلرخام وفإلنعاش فلعقاجي.

جأسمال فلشركة):)100.000)دجهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
دجهم للحصة فلوفحدة موزعة) (100

بين فلشركاء)على فلشكل فلتالي):
 850 (: مصطفى) فلعجل  فلسيد 

حصة.
فلسيد فلعجل أ من):)150)حصة.

من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)
تاجيخ وضع) فلنهائي أي من  تأسيسها 

فلسجل فلتجاجي.
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)
1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.
سعيد) تجزئة  (: فالرتماعي) فملقر 

حجي جقم)1618)سال.
فملسيب):)فلسيد فلعجل مصطفى.

فلتجاجي) بالسجل  فلتسجيل  جقم 
01ج5ج)باملحكمة فالبتدفئية بسال.

138 P

L’AVENIR CAR
SARL AU

شركة محدود ة فملسؤولية
 ذفت شريك وفحد

جأسمالها 100.000 دجهم
مقرها فالرتماعي : جقم 2، فتوح 17، 

شاجع فلقاهرة - تماجة
بتاجيخ) عرفي  بمقت�شى محضر  أ))

6) نا ر)2022)تقرج ما  لي):

رميع) حصة  (1000 بيع) تم 

فلسيد) للشريك  فلتابعة  فلحصص 

 100 نوج فلد ن بسباس،)بثمن قدجه)

 100.000 فتصبح) للحصة،) دجهم 

دجهم،)وذلك للمشتبي):

1000)حصة) فلسيد خالد فخيب،)

بثمن إرمالي قدجه)100.000)دجهم.

فإن) على عملية فلبيع هذه،) بناء)

في) للحصص  فلجد دة  فلقسمة 

تصبح للشركة  فألسا�شي   فلقانون 

)كما  لي):

 1000 (: فخيب) خالد  فلسيد  (- (1

حصة)100.000)دجهم.

فلد ن) نوج  فلسيد  إعفاء) تم 

بسباس من مهمته كمسيب للشركة،)

طرف) من  مسيبة  فلشركة  لتصبح 

فلشريك فلوحيد فلسيد خالد فخيب)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
جقم)28187،)وذلك ملدة غيب محدودة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  ب))

بالرباط) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

جقم) تحت  (2022 18) نا ر) بتاجيخ)

.121 28
للخالصة وفلتذكيب

فلتسييب

139 P

 CARREFOUR ASSURANCE

ET CONSEIL
SARL

فلسجل فلتجاجي جقم 119217 

فلرباط

فالستثنائي) فلعام  فلجمع  قرج 

فملنعقد  وم)26)نوفمرب)2021)ما  لي):

تعيين فلسيد مرفد فلتبياوي كمسيب)

للشركة ملدة غيب محددة.
فلغرباوي) هشام  فلسيد  فستقالة 

كمسيب للشركة.

فألسا�شي) فلقانون  على  فملصادقة 

للشركة.

:)سلم من طرف) فإل دفع فلقانوني)

 27 فملحكمة فلتجاجية بالرباط بتاجيخ)

.D120857(ديسمرب)2021)تحت جقم

140 P

ISMA COLOR
SARL AU

فلسجل فلتجاجي جقم 115963 
فلرباط

فالستثنائي) فلعام  فلجمع  قرج 
فملنعقد  وم)ج)سبتمرب)2021)ما  لي):

تغييب فملقر فالرتماعي للشركة إلى)
2)مجموعة) :)فلرقم)262)إقامة فلنوج)

 2)محل جقم)ج)تامسنا.
فألسا�شي) فلقانون  على  فملصادقة 

للشركة.
:)سلم من طرف) فإل دفع فلقانوني)
 27 فملحكمة فلتجاجية بالرباط بتاجيخ)
.D120856(ديسمرب)2021)تحت جقم
141 P

STE PARA ELPAKISTANI
SARL AU

فلسجل فلتجاجي جقم 0157ج1 
تماجة

على إثر محضر فلجمع فلعام) (- (1
18)أكتوبر) فالستثنائي فملنعقد بتاجيخ)

2021)بتماجة،)تم تقرير ما  لي):
فملسبق) وفلحل  فإلجفد ة  فلتصفية 

للشركة.
عماد،) عبا�شي  فلسيد  تعيين  تم 
مصفي) (X260681 (: جقم) ب.ت.و 

للشركة.
(: ب) فلتصفية  محل  تحد د  تم 
(،2 190)محل) 2،)عماجة) تجزئة فلنوج)

سيدي  حيى زعيب،)تماجة.
لدى) (: فلقانوني) فإل دفع  تم  (- (2
فالبتدفئية) باملحكمة  فلضبط  كتابة 
تحت) (2021 نوفمرب) بتماجة بتاجيخ) )

.D6759(جقم
142 P

WEBHELP MEKNES
S.A

فلسجل فلتجاجي بمكناس
 جقم 7 0ج 

تعيين مفوض قانوني وتغييب 
متصرف

I)-)بمور  محاضر مجلس فإلدفجة)
وفلجمع فلعام للمساهمين فملنعقد ن)
لشركة (2021 سبتمرب) (10 بتاجيخ)

شركة) (»WEBHELP MEKNES»
مساهمة،)جأسمالها)00.000ج)دجهم،)

مكناس) فالرتماعي  مقرها  وفلكائن 

بدج) زنقة  تقاطع  عماجة  (،(50.000(

فلكربى وزنقة سبو،)تقرج ما  لي):

للسيد) فلقانوني  فلتفويض  إنهاء)

 Mohamed بوشويرب) محمد 

.BOUCHOUIRAB

دوباج) فوكطاف  فلسيد  تعيين 

رنسية) من  (،Octave DUBAR

فرنسية،)كمفوض قانوني للشركة.

فلسيد) فستقالة  تأكيد 

 Mohamed بوشويرب) محمد 

مهامه) من  (BOUCHOUIRAB

كمتصرف.

لووين) فان  د رك  فلسيد  تعيين 

Dirk VAN LEEUWEN،)من رنسية)

هولند ة كمتصرف رد د في فلشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- (II

بمكناس) فلتجاجية  فملحكمة  ضبط 

بتاجيخ  نا ر)2022)تحت جقم)ج22.
فلرئيس

143 P

AOD PARTICIPATIONS
إعادة بنينة فلرساميل فلذفتية

قبول شركاء ردد
تحويل فلشركة من شركة ذفت 

مسؤولية محدودة
 بشريك وحيد إلى شركة مساهمة 

وفعتمـاد نظام أسا�شي رد د
نها ة مهام مدبر

تعيين متصرفين ردد
فختياج طريقة مماجسة فملد رية 

فلعامة
تعيين فلرئيس فملد ر فلعام

I)–)بمور  قرفج فلشريك فلوحيد)

فإن شركة) (،2021 1ج)درنرب) بتاجيخ)

«AOD PARTICIPATIONS«،)شركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذفت 

دجهم،) (100.000 جسمالها) وحيد 

(،71 (– فلكائن مقرها بالدفج فلبيضاء)
فلطابق) هللا،) عبد  بن  عالل  زنقة 

فلرفبع،)قد):
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قرج فلزيادة في جسمال فلشركة) أ)))
05.000ج  إلى) دجهم  (100.000 من)
دجهم عن طريق إصدفج)2.050)حصة)

شركة بالتكافؤ)؛
ردد) قبل بصفتهم شركاء) ب)))

للشركة):
شركة)»AOD CONSEIL«)؛

شركة)»AOD HOLDING)«)؛
شركة)»PROPERTY IMMO)«)؛

كويلهو«) لوبوك  »فرفنك  فلسيد)
.(Franck(LEBOUC-GUILHOU(

فلسالف) فملحضر  بمور   (– (II
فلذكر،)فإن فلشركاء)قد:

ج))قرجوف تخفيض جسمال فلشركة)
00.000ج  إلى) دجهم  05.000ج) من)
عن) دجهم،) (5.000 أي بمبلغ) دجهم،)
بمبلغ) فملرحلة  فلخسائر  إلغاء) طريق 
فالحتياطي) وتكوين  دجهم  ج2 .1)
بمبلغ) للتوزيع  فلقابل  غيب  فلخاص 

577.ج)دجهم)؛
فلفصل) لذلك  نتيجة  عدلوف  د))

فلسابع من فلنظام فألسا�شي)؛
هـ))قرجوف تحويل فلشركة إلى شركة)
فلتي) إدفجة  مجلس  ذفت  مساهمة 

تحتفظ بنفس فملميزفت فألساسية.
فملميزفت):

 AOD« (: فلتسمية) (-
»PARTICIPATIONS

:) كمن غرض فلشركة) فلغرض) (-
في):

وفملصالح) فملشاجكات  تولي  (-
فملقاوالت) أو  فلشركات  رميع  في 
فلعقاجية،) فلتجاجية،) فلصناعية،)
فملالية أو غيبها،)عن طريق فالكتتاب)
في) حقوق  أو  فلسندفت  شرفء) أو 
فلجمعيات أو فلتحالفات،) فلشركات،)
ومنح) فلتوصية  طريق  عن  أ ضا  أو 
وبجميع) وفلقروض،) فلتسبيقات 

فلوسائل فألخرى فلقانونية)؛
وفإلنجاز) فلتوظيف  فلشرفء،) (-

لجميع فلقيم فملنقولة؛
فلقيم) محفظات  رميع  تدبيب  (-

فملغربية أو فألرنبية؛
أو) فلتوظيفات  رميع  دجفسة  (-

فالستثماجفت.

فلعمليات) رميع  أكثب،) وعموما  (-
وفلصناعية،) وفلتجاجية  فملالية 
فلتي  مكن أن) فلعقاجية،) فملنقولة أو 
ترتبط بكيفية مباشرة أو غيب مباشرة)
بالنشاطات فملشاج إليها أعاله أو فلتي)
من شأنها أن تشجع أو تنمي فلشركة.

(– فلبيضاء) فلدفج  (: فلشركة) مقر 
71،)زنقة عالل بن عبد هللا،)فلطابق)

فلرفبع.
00.000ج)دجهم) (: جسمال فلشركة)
 100 ذفت) سهم  000.ج) إلى) فملقسم 
دجهم كقيمة إسمية للسهم فلوفحد،)

فملدفوعة فلقيمة بكاملها.
:) خضع) قابلية فألسهم للتفويت)
لقبول) فألغياج  إلى  فألسهم  تفويت 

مجلس فإلدفجة.
فلقابـل) فلربح  :) تكون  فألجباح)
للسنة) فلصافي  فلربح  من  للتوزيع 
لالحتياطي) فملخصص  بعد  فملالية،)
فلقانوني وتخصيص فلنتائج فلصافية)

فلسابقة فملرحلة.
فألسا�شي) فلنظام  فعتمدوف  و)) (

فلجد د للشركة؛
ز))وضعوف حد ملهام فملدبر فلسيد)
موالي عبد هللا فلعلمي ضمن فلشركة)
مسؤولية) ذفت  شركة  شكل  تحت 

محدودة)؛
ح))عينوف بصفتهم متصرفين ملدة)

ست سنوفت):
فلسيد موالي عبد هللا فلعلمي؛

)شركة)»AOD CONSEIL«)؛
كويلهو«) لوبوك  »فرفنك  فلسيد) (

.(Franck(LEBOUC-GUILHOU(
مرفقبا) بصفته  عينوف  ط))
»فيـدفجوك كــرفن) شركة) للحسابات،)
بالدفج) مقرها  فلكائن  توجنتــون«)
فدجيس) شاجع  (،7 (فلعنق)) فلبيضاء)

فلسالوي،)تجزئة فملناج.
1ج  بتاجيخ) بمور  مدفولة  (– (III
إدفجة) مجلس  فإن  (،2021 درنرب)

فلشركة فملعنية قد):
من) (67 للمادة) تطبيقا  قرج  أ)))
فملد رية) أن  (،17.95 جقم) فلقانون 
جئيس) سيتوالها  للشركة  فلعامة 
صفة) فكتسابه  مع  فإلدفجة،) مجلس 

جئيس مد ر عام)؛

عبد هللا) موالي  فلسيد  عين  ب)))
فلعلمي بصفته جئيسا مد رف عاما.)

VI)–)تـم فلقيام باإل دفع فلقانوني)
فملحكمة) لدى  فلضبط  بكتابة 
 10 بتاجيخ) فلبيضاء) للدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)807746.
مجلس فإلدفجة

144 P

VIVAS IMMOBILIER
تكوين شركة مساهمة 

تم تكوين فلشركة فلتي تكمن) ( أ))
19) نا ر))) بتاجيخ) فيما  لي  مميزفتها 

:(2022
فلشكـل):)شركة مساهمة.

 VIVAS« (: فلتسمية)
.»IMMOBILIER

فلغــرض):) كمن غرض فلشركة في)
فإلنعاش فلعقاجي.)

99)سنة فبتدفء)من قيدها) فملــــدة)
بالسجل فلتجاجي.

(– فلبيضاء) فلدفج  (: فلشركة) مقــــر 
71،)زنقة عالل بن عبد هللا،)فلطابق)

فلرفبع.
ألف) ثالثمائة  جسمال فلشركة))
ثالثة) إلى  فملقسم  دجهم  )00.000ج))
آالف)(000.ج))سهم ذفت مائة)(100) 
دجهم كقيمة إسمية لكل سهم وفحد،)
وفملدفوعة) نضيا  بكاملها  فملكتتبة 

فلقيمة كليا.))
فملتصرفون):

فلسيد موالي عبد هللا فلعلمي،) (-
(فملعاجيف)-) فلبيضاء) بالدفج  فلساكن 

7ج)زنقة إبن حـزم.
(،»AOD CONSEIL« شركة) (-
محدودة) مسؤولية  ذفت  شركة 
 10.000 جسمالها) وحيد  بشريك 
فلكائن مقرها بالدفج فلبيضاء) دجهم،)

–)71،)زنقة عالل بن عبد هللا.))
»فرفنك لوبوك كويلهو«) فلسيد) (-
(،(Franck( LEBOUC-GUILHOU(
(دفج بوعزة)) فلساكن بالدفج فلبيضاء)

إقامة سليمة،)فيال)12.  
»فيـدفجوك) (: فلحسابات) مرفقـ  

كــرفنت توجنتــون«.

(،7 (– (فلعنق)) (– فلبيضـاء) فلـدفج 

شاجع فدجيس فلسالوي،)تجزئة فملناج.
:) تكون) وفألجباح) فالحتياطيات 

فلربح) من  للتوزيع  فلقابـل  فلربح 

بعد) فملالية،) للسنة  فلصافي 

فلقانوني) لالحتياطي  فملخصص 

وتخصيص فلنتائج فلصافية فلسابقة)

فلربح،) مكن) هذف  ومن  فملرحلة،)

رميع) تقتطع  أن  فلعامة  للجمعية 

أن) فملناس   من  ترى  فلتي  فملبالغ 

أموفل) لجميع  تستعملها كمخصص 

رد د) من  ترحيلها  أو  فالحتياطيات 

ورد) إن  فلرصيد  أن  منح  ؛) مكن 

للمساهمين على شكل جبيحات.)

:) خضع) قابلية فألسهم للتفويت)
لقبول) فألغياج  إلى  فألسهم  تفويت 

مجلس فإلدفجة.

فلقيام) تم  (: فإل دفع فلقانوني)

فلضبط) بكتابة  فلقانوني  باإل دفع 

لدى فملحكمة فلتجاجية للدفج فلبيضاء)

جقم) تحت  (2022 19) نا ر) بتاجيخ)

 .808.896

بالسجل) فلشركة  قيد  تم  ب))

جقم) تحت  فلبيضاء) للدفج  فلتجاجي 

فلتحليلي) فلسجل  من  (528.951

بتاجيخ)19) نا ر)2022. 
مجلس فإلدفجة

145 P

HELIOS PROMOTION
تكوين شركة مساهمة

تم تكوين فلشركة فلتي تكمن) ( أ))

19) نا ر)) بتاجيخ) فيما  لي  مميزفتها 

:(2022

فلشكـل):)شركة مساهمة.

 HELIOS« (: فلتسمية)

.»PROMOTION

فلغــرض):) كمن غرض فلشركة في)

فإلنعاش فلعقاجي.)

99)سنة فبتدفء)من قيدها) فملــــدة):)

بالسجل فلتجاجي.

(– فلبيضاء) فلدفج  (: فلشركة) مقــــر 
71،)زنقة عالل بن عبد هللا،)فلطابق)

فلرفبع.
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ألف) ثالثمائة  جسمال فلشركة):)
ثالثة) إلى  فملقسم  دجهم  )00.000ج))
آالف)(000.ج))سهم ذفت مائة)(100) 
دجهم كقيمة إسمية لكل سهم وفحد،)
وفملدفوعة) نضيا  بكاملها  فملكتتبة 

فلقيمة كليا.))
فملتصرفون):

فلسيد موالي عبد هللا فلعلمي،) (-
(فملعاجيف)-) فلبيضاء) بالدفج  فلساكن 

7ج)زنقة إبن حـزم.
(،»AOD CONSEIL« شركة) (-
محدودة) مسؤولية  ذفت  شركة 
 10.000 جسمالها) وحيد  بشريك 
فلكائن مقرها بالدفج فلبيضاء) دجهم،)

–)71،)زنقة عالل بن عبد هللا.))
»فرفنك لوبوك كويلهو«) فلسيد) (-
(،(Franck( LEBOUC-GUILHOU(
(دفج بوعزة)) فلساكن بالدفج فلبيضاء)

إقامة سليمة،)فيال)12.  
»فيـدفجوك) (: فلحسابات) مرفقـ  

كــرفنت توجنتــون«.
(،7 (– (فلعنق)) (– فلبيضـاء) فلـدفج 
شاجع فدجيس فلسالوي،)تجزئة فملناج.

:) تكون) وفألجباح) فالحتياطيات 
فلربح) من  للتوزيع  فلقابـل  فلربح 
بعد) فملالية،) للسنة  فلصافي 
فلقانوني) لالحتياطي  فملخصص 
وتخصيص فلنتائج فلصافية فلسابقة)
فلربح،) مكن) هذف  ومن  فملرحلة،)
رميع) تقتطع  أن  فلعامة  للجمعية 
أن) فملناس   من  ترى  فلتي  فملبالغ 
أموفل) لجميع  تستعملها كمخصص 
ترحيلها من رد د؛) أو  فالحتياطيات 
ورد) إن  فلرصيد  أن  منح   مكن 

للمساهمين على شكل جبيحات.)
:) خضع) قابلية فألسهم للتفويت)
لقبول) فألغياج  إلى  فألسهم  تفويت 

مجلس فإلدفجة.
فلقيام) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلضبط) بكتابة  فلقانوني  باإل دفع 
لدى فملحكمة فلتجاجية للدفج فلبيضاء)
جقم) تحت  (2022 19) نا ر) بتاجيخ)

 .808.895
بالسجل) فلشركة  قيد  تم  ب))
جقم) تحت  فلبيضاء) للدفج  فلتجاجي 
فلتحليلي) فلسجل  من  (528.9 9

بتاجيخ)19) نا ر)2022. 
مجلس فإلدفجة

146 P

PARTICIMMO ORANGER
فلحل فملسبق
تعيين مصف

تحد د مقر فلتصفية
نها ة مهام فملدبر 

1ج)درنرب) I)-)بمورـ  قرفج بتاجيخ)

2021،)فإن فلشريك فلوحيد للشركة)

 PARTICIMMO« لتسمية) فلحاملة 

ORANGER«،)شركة ذفت مسؤولية)

جسمالها) وحيد  بشريك  محدودة 

مقرها) فلكائن  دجهم،) (100.000

بالدفج فلبيضاء)–)برج فلعاج)1،)رزأة))

»أ.ج«،)فلطابق فلخامس،)ماجينا فلدفج)

فلدفج) فلتجاجي.) (فلسجل  فلبيضاء)

فلبيضاء)71 .71 )،)قـد):

للشركة) فملسبق  فلحل  قرج  ((1

فبتدفء)من  ومه)؛

2))عين بصفته مصفيا مع منحه)

أوسع فلسلطات.

فلفهري،) فلفا�شي  زهيب  فلسيد  (-

فلساكن بالرباط)(حي فلرياض)،قطاع)
18،)بلوك)»ب«)جقم)7.

بمقر) فلتصفية  مقر  حدد  ج))

فلشركة)؛

عا ن نها ة مهام فملدبر فلسيد) (( 
زهيب فلفا�شي فلفهري.

تـم فلقيام باإل ـدفع فلقانوني) (– (II

فملحكمة) لدى  فلضبط  بكتابة 

بتاجيخ) فلبيضاء) للدفج  فلتجاجية 

19) نا ر)2022)تحت جقم)808.965. 
فملصفي
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VICSID
تفويت حصص فلشركة

فنسحاب شريك وقبول شركاء ردد
فستقالة وتعيين مدبر 
تعد الت نظامية تالزمية

I)–)) تبت  عن عقد عرفي مؤجخ في)

20)درنرب)2021)أن فلسيدة)»دفنييل)

 Daniel-Mireille) نيدفم«) ميب يل 

NIDDAM)،)قد فوتت)1.020)حصة)

شركة فلتي كانت تمتلكها في فلشركة)

شركة (،»VICSID« لتسمية) فلحاملة 

جسمالها) محدودة  مسؤولية  ذفت  (
200.000)دجهم،)فلكائن مقرها بالدفج)
شاجع اللة فلياقوت) (،8 (– فلبيضاء)
فلبيضاء) فلدفج  فلتجاجي.) (فلسجل 
421.163)،)لفائدة فلسيدتين)»صوفي)
و)»روليا) ((Sophie EL BAZ) فلباز«)
 Julia France EL) فلباز«) فرفنس 

BAZ))؛
غيب) فلعامة  فلجمعية  إن  (– (II
 20 في) فملنعقدة  للشركاء) فلعاد ة 

درنرب)2021،)قد):
فلحصص) تفويت  سجلت  أ)))
وفالنسحاب) أعاله  إليه  فملشاج 
فلتالزمي من فلشركة للسيدة)»دفنييل)
 Daniel-Mireille) نيدفم«) ميب يل 

NIDDAM))؛
شريكتين) بصفتهما  قبلت  ب)))
فلباز«) »صوفي  فلسيدتين) رد دتين 
)Sophie EL BAZ))و)»روليا فرفنس)

فلباز«)(Julia France EL BAZ))؛
فلسيدة) فستقالة  سجلت  ج))
Daniel-) نيدفم«) ميب يل  »دفنييل 
مهامها) من  ((Mireille NIDDAM
من) كمدبرة فلساجية فملفعول فبتدفء)

 ومه)؛
وملدة) مدبرة  بصفتها  عينت  د))
فلباز«) »صوفي  غيب محدودة فلسيدة)

)Sophie EL BAZ))؛
عدلت نتيجة لذلك فلفصول) هـ))

7،)15)و)2ج)من فلنظام فألسا�شي.)
تم فلقيام باإل دفع فلقانوني) (–(III
فملحكمة) لدى  فلضبط  بكتابة 
فلتجاجية للدفج فلبيضاء)بتاجيخ)7) نا ر)

2022)تحت جقم)807.626.
فملدبرون
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 ARSAT FORMATION-
ETABLISSEMENT PRIVÉ

فستمرفج فلشركة
I)–))بمور  فلجمعية فلعامة غيب)
 2021 19) ونيو) فلعاد ة فملنعقدة في)
 ARSAT« لتسمية) فلحاملة  للشركة 
 FORMATION-( Etablissement
جسمالها مساهمة  شركة  (،»Privé

مقرها) فلكائن  دجهم،) 00.000ج)

بالدفج فلبيضاء)–)71،)زنقة عالل بن)

(فلسجل) ( فلرفبع،) فلطابق  عبد هللا،)

(،( 58. 85 فلدفج فلبيضاء) فلتجاجي.)

قد قرجت):

فملادة) وتطبيق  فلشركة  فستمرفج 

57ج)من فلقانون جقم)17.95)فملتعلق)

بشركات فملساهمة.

تم فلقيام باإل دفع فلقانوني) (– (II

فملحكمة) لدى  فلضبط  بكتابة 

بتاجيخ) فلبيضاء) للدفج   فلتجاجية 

7) نا ر)2022)تحت جقم)807.624.
مجلس فإلدفجة
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 INDUSTRIE MAROCAINES

MODERNES
نقل مقر  فلشركة 

فلتعد ـل فلتالزمي للفصل فلرفبع من 
فلنظام فألسا�شي 

إن فلجمعية فلعامة فلعاد ة) ( (– (I

18) ونيو) في) فملنعقدة  فلعاد ة  وغيب 

لتسمية) فلحاملة  للشركة  (2021

 INDUSTRIE MAROCAINES»

مساهمة) شركة  (،»MODERNES

دجهم،) 1.120ج .51 ) جسمالها)

(حي) (– فلكائن مقرها بالدفج فلبيضاء)

عين فلذئاب))-)شاجع الكوجنيش،)أنفا)

(فلسجل) ( فلشرقي،) فلجناح  بالس،)

(،(26.289 فلبيضاء) فلدفج  فلتجاجي.)

قد قرجت):

فلدفج) إلى  فلشركة  مقر  نقل   (1

برج) (- (ماجينا فلدفج فلبيضاء)) فلبيضاء)

فلطابق) »ج«) عماجة) ج«،) »فلعاج)

فلسابع)؛

للفصل) فلتالزمي  فلتعد ل  ((2

فلرفبع من فلنظام فألسا�شي.)

تم فلقيام باإل دفع فلقانوني) (– (II

فملحكمة) لدى  فلضبط  بكتابة 

 10 بتاجيخ) فلبيضاء) للدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)5 8077.
مجلس فإلدفجة
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MEGA-HUB MAROC
SARL

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالرباط،)قد تم وضع) (2022 5) نا ر)
تحمل) لشركة  فألسا�شي  فلقانون 

فلخصائص فلتالية):
 MEGA-HUB (: فلتسمية)

.MAROC SARL
ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدودة.
فلهدف فالرتماعي):)1)-)فستشاجفت)

إدفجية.
2)-)تارر.

دجهم) (100.000 (: فملال) جأس 
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 
فلوفحدة موزعة على) للحصة  دجهم 

فلشكل فلتالي):
 50.000 (: مرران) فلرحمان  عبد 

دجهم.
خليل بورة):)50.000)دجهم.

فلتأسيس) من  سنة  (99 (: فملدة)
فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى)) (: فلسنة فملالية)
1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.
: عماجة 0ج شقة  فملقر فالرتماعي)
لوكيلي  فحمد  موالي  زنقة   8 جقم 

حسان فلرباط.
فلرحمان مرران) عبد  (: فملسيبفن)

وخليل بورة.
(: فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  جقم 

ججج157.
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د وفن فألستاذ سميب بوفوس

موثق

ملتقى شاجع فلحسن فلثاني وزنقة طرفبلس
)جقم)1)و)2)فلطابق فألول،)أكاد ر

ZAK ASSOCIATES
شركة ذفت مسؤولية محدودة

من) حرج  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
طرف فألستاذ بوفوس موثق بأكاد ر)
 وم) 2)نوفمرب)2021،)أعطى فلسيد)
أحمد فلعمرفني في إطاج عقد فلتسييب)
»ZAK ASSOCIATES« فلحر لشركة)

محدودة) مسؤولية  ذفت  شركة 
وفملمثلة من طرف فلسيد زفهر إقبال)
فملستعمل) فلتجاجي  فألصل  إبرفهيم،)
 Snack-Débit( de( Boissons في)
 20 شاجع) (،11 جقم) بأكاد ر،) فلكائن 
بالسجل) فملسجل  تكاد رت،) غشت،)
(،19272 فلتجاجي بأكاد ر تحت جقم)
(،759052 0 جقم فلتعريف فلضريبي)
ملدة) (،48302635 فملنهي) فلرسم  جقم 
5)سنوفت كاملة ومتتالية وتبتدئ من)

فاتح ديسمرب)2021.
ملخص قصد فلنشر من طرف فألستاذ بوفوس
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عقد التسيير الحر
 Monsieur برفدة) سامي  فلسيد 
لبطاقة) فلحامل  (Sami BERRADA
 EE783376 جقم) فلوطنية  فلتعريف 
فلتجاجي) بالسجل  فملقيد  بمرفكش،)
قام) (116642 جقم) تحت  بمرفكش 
بكرفء)أصله فلتجاجي فلكائن بمرفكش)
 rez de chaussée de la résidence
 SOLUNA,( de( la( superficie( de
 15  m2 au rez de chaussée et
في) (d’une( mezzanine( de( 67( m2

وفملتعلق) فلحر  فلتسييب  عقد  ( إطاج)
 »restaurant à la carte« بمطعم)
لفائدة شركة)»POKA«)تحت فلشعاج)
من) وفملسيبة  (»POKAYA« فلتجاجي)
 Monsieur(طرف فلسيد سامي برفدة
لبطاقة) فلحامل  (Sami BERRADA
 .EE783376 جقم) فلوطنية  فلتعريف 
فلعناصر) فلحر  فلتسييب  هذف   ضم 

فملاد ة وفملعنوية لألصل فلتجاجي.
خمس) فلحر  فلتسييب  هذف  مدة 
2) نا ر) تاجيخ) من  فبتدفء) سنوفت 

.2022
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سوفيجكس
شركة ذفت مسؤولية محدودة

جأسمالها)100.000)دجهم
جقم)36)شاجع عالل بن فحمد رليز)-)مرفكش

EMBRO FRANCE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

 من شريك وفحد
جأسمالها 00.000  دجهم

دوفج فلعسكر طريق فلصويرة فملنطقة 
فلصناعية جقم 6 مرفكش

جقم فلسجل فلتجاجي 9689
فلعام) فلجمع  ملحضر  تبعا 
 2021 نوفمرب) (29 فالستثنائي بتاجيخ)

تم تقرير ما  لي):
لشركة) مملوكة  سهم  ( 000 بيع)
شركة) لفائدة  (،»DARQUER »SAS
(،CALAIS DENTELLES» SARL
Pascal(Jean-(ممثلة من طرف فلسيد

.François COCHEZ
  00.000 ب) فملحدد  فملال  جأس 
000 )حصة بقيمة) دجهم مقسم إلى)

100)دجهم للوفحدة):
 CALAIS DENTELLES» شركة)
  00.000 ب) حصة  (SARL( :( 4000

دجهم.
Pascal( Jean- فلسيد) تأكيد 
فلحامل لجوفز) (François COCHEZ
 1 DF0 07ج جقم) فلفرن�شي  فلسفر 

فملسيب فلوحيد للشركة.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
باملحكمة) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 
18) نا ر) بمرفكش  وم) فلتجاجية 

2022)تحت جقم)131866.
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تيك باي
مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) وضع  تم  (2022 19) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
ذفت) وحيد  بشريك  فملحدودة 

فلخصائص فلتالية:)
فلتسمية:)تيك باي
فلغرض فالرتماعي:

فستشاجفت))فإلبتكاج)،)فلتكنولورية))
ونماذج))فألعمال))فلجد دة.

وفالستشاجفت)) ( فالتصاالت) ( وكالة)
و سائل)) ( ورميع) ( وفلتدجي ) ( فإلدفجية)

فإلعالن.
فلدفع)) ( وسائل) ( فلتدجي ،) ( وكالة)
فإللكتبونية،)فلدفع))فلجزئي))وفلتقنية))
فلدقيقة،)فلتشفيب))و سلسلة))فلكثل.

فملحمول) فلهاتف  تطبيقات 
ونماذج فألعمال فلجد دة وفالتصاالت)
وفلتسويق فلرقمي،)فإلعالن وفملبيعات)
وفلشركات فلتابعة لتسويق فألحدفث.

فيد و وأي) إنتاج محتوى صوتي،)

تقنية عرض رد دة.

فملعلومات) تكنولوريا  حلول 

وإدفجة فلتجاجة فإللكتبونية.

فملقر فالرتماعي):)شاجع توبقال جقم)

ج،) 29))حي فملسيبة طابق فلثالث جقم)

أكاد ر.

من) سنة  (99 في) حددت  (: فملدة)

تاجيخ تأسيس فلشركة فلنهائي

حدد) فالرتماعي:) فلرأسمال 

فلرأسمال في100.000)))دجهم مقسمة)

إلى)1000)حصة فرتماعية من قيمة)

100)دجهم لكل حصة.

إسماعيل) موالي  فلسيد 

بقيمة) حصة  (1000 (: فلبوقفاوي)

)100.00)دجهم))لكل حصة بمساهمة)

قدجها)(100.000.00)دجهم).

تم تعيين فلسيد موالي) (: فلتسييب)

للشركة) مسيب  فلبوقفاوي  إسماعيل 

ملدة غيب محدودة.

صحيح) بشكل  ملزمة  فلشركة 

موالي) ( للسيد) وحيد  بالتوقيع 

في) فلحق  مع  فلبوقفاوي  إسماعيل 

إمكانية تعين ممثل له.

فاتح) من  تبتدئ  فملالية:) فلسنة 

 نا ر وتنتهي في)1ج)درنرب من كل سنة.)

باملحكمة) فلقانوني  فال دفع  تم 

فلتجاجية بأكاد ر بتاجيخ)25/01/2022  

تحت جقم)جج1082. 
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 ANELKA IMMOBILIER
SARL

فلغيب)) فلعام  فلجمع  بمقت�شى 
قرج) ( (20/12/2021 بتاجيخ) فلعادي 

فلشركاء)ما  لي):

فلسيد)) حصص  رميع  تفويت 

إلى) حصة)) (0ج ) بوشتاوي) محمد 

للبطاقة) فلحامل  فلسيد مرفد شهيد 

.HA203964(فلوطنية جقم

فلسيد)) حصص  رميع  تفويت 

إلى) حصة)) ( 00) ( بوسباع)  حيى 

للبطاقة) فلحامل  فلسيد مرفد شهيد 

.HA203964(فلوطنية جقم
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فلسيدة)) حصص  رميع  تفويت 
إلى) حصة)) (170) ( متوكل) خد جة 
للبطاقة) فلحامل  فلسيد مرفد شهيد 

.HA203964(فلوطنية جقم
حصص) مجموع  وبالتالي  صبح 
حصة) (1000 شهيد) مرفد  فلسيد 

كشريك وحيد للشركة.
 SARL تحويل فلشكل  فلقانوني من

.SARL AU إلى
محمد  فلسيد  من  كل  فستقالة 
بوشتاوي  فلحامل للبطاقة فلوطنية 
خد جة  وفلسيدة   QA35266 جقم 
فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة  متوكل 
فلوطنية جقم   A671079  منصبهما 
كمسيبفن وتعيين فلسيد مرفد شهيد 
جقم  فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 
للشركة  وحيد  كمسيب   HA203964

ملدة غيب محدودة.
تغييب فلبند 1، 6، 7، ج1 للقانون 

فألسا�شي.
تحيين فملظام فألسا�شي

أسئلة مختلفة 
كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالرباط) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 
جقم) تحت  (2022/01/ بتاجيخ) 2 

121562)سجل تجاجي)1 1 ج1.
مقتطف قصد فإلشهاج
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  ACADEMIE DE LA REUSSITE
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تأسيس) (2021 شتنرب) (29 بتاجيخ)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 

تحمل فلخصائص فلتالية):
 academie de la (: فلتسمية)

.reussite
فملدج�شي) ( دجوس فلدعم) (: فلهدف)

وفلجامعي تكوين.
فلعنوفن فلتجاجي):)جقم)936)كيش)
 5 فلشقة) ( فلثاني) فلطابق  فالودف ة 

تماجة.
فلرأسمال):)حدد جأسمال فلشركة)
  100 إلى) دجهم مقسمة  (10000 ( في)

حصة بقيمة)100)دجهم))للحصة).
فلتسييب):)تم تعيين فلسيد فملهدي))
غيب) ملدة  للشركة  كمسيب  صمهنين 

محدودة.

99)سنة) :)مدة عمر فلشركة) فملدة)

من تاجيخ فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

1ج)درنرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى))تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.
فلتجاجي) فلسجل  في  فلتقييد  تم  (

باملحكمة فالبتدفئية بتماجة تحت جقم)

577 ج1)بتاجيخ)ج)نونرب)2021.
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 SUNRISE TRAVAUX

 CONSTRUCTION ET

EQUIPEMENT
SARL AU

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة بشريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي بسال بتاجيخ)
تم وضع فلقانون) (،2021 نوفمرب) (17

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

ذفت) وحيد،) بشريك  فملحدودة 

فلخصائص فلتالية):

 SUNRISE (: فلتسمية فإلرتماعية)

 TRAVAUX CONSTRUCTION ET

.EQUIPEMENT SARL AU

فلهدف فإلرتماعي :

مقاول في أعمال  فلبناء.
مكرج  ج2  جقم   : فإلرتماعي  فملقر 

فلرشاد  حي  محمد  سيدي  شاجع 

فلقرية سال.

فملدة فإلرتماعية : 99 سنة فبتدفء 

من تاجيخ تأسيسها.

حدد   : فإلرتماعي  فلرأسمال 
جأسمال فلشركة في مبلغ 100.000.00 

من  حصة   1000 على  موزع  دجهم 

فئة 100 دجهم للحصة وزع كما  لي :

فلسيد ربيلو ف وب 1000 حصة.

مجموع فلحصص 1000 حصة.

من  تبتدى   : فإلرتماعية  فلسنة 

كل  من  ديسمرب  1ج  إلى  فاتح  نا ر 

سنة.

فلتسييب : تم تعيين فلسيد ربيلو 

غيب  ملدة  للشركة  كمسيب  أ وب 

محدودة.

بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بسال  فإلبتدفئية  باملحكمة  فلضبط 
جقم  تحت   2022 20  نا ر  بتاجيخ 

8188ج.
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 CENTRE VISION
BOUKNADEL

SARL A.U
EN LIQUIDATION

شركة ذفت فملسؤوية محدودة 
بشريك وفحد

 CENTRE إثر قرفج فملسيب فلوحيد)
VISION BOUKNADEL)شركة ذفت)
وفحد) بشريك  فملحددة  فملسؤولية 
 100.000.00 جأسمالها) للشركة 

دجهم.
مقرها فإلرتماعي):)تجزئة فلرويض)

جقم)ج12)حي فلربكة فلقرية سال.
وبعد تقرير فملصفي تمت فملصادقة)
ذمة) على حسابات فلتصفية وإخالء)

فملصفي بإقفال عمليات فلتصفية.
بكتابة) تم  فلقانوني:) فإل دفع 
بسال) فإلبتدفئية  باملحكمة  فلضبط 
جقم) تحت  (2022 20) نا ر) بتاجيخ)

9202ج.
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CITYGLIDER RENTING
SARL

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

بمقت�شى عقد عرفي بسال بتاجيخ)
فلقانون) وضع  تم  (،2022 8) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة،)ذفت فلخصائص فلتالية):
(: فإلرتماعية) فلتسمية 

.CITYGLIDER RENTING SARL
فلهدف فإلرتماعي):

كرفء)فلسياجفت بدون سائق.
فلكائن  فملحل  (: فإلرتماعي) فملقر  (
فرح  حي   15 جقم  فلخيب  فتح  بإقامة 

قرية سال.
فملدة فإلرتماعية : 99 سنة فبتدفء 

من تاجيخ تأسيسها.

 : فإلرتماعي  فلرأسمال 
مبلغ  في  فلشركة  جأسمال   حدد 
على  موزعة  دجهم   100.000.00
دجهم   100 فئة  من  حصة   1000

للحصة وزعت كما  لي :
 500 مصطفى  لعزيز  فلسيد 

حصة.
فلسيد قرطال محمد 500 حصة.
مجموع فلحصص 1000 حصة.

من  تبتدى   : فإلرتماعية  فلسنة 
كل  من  ديسمرب  1ج  إلى  فاتح  نا ر 

سنة.
فلتسييب : تم تعيين فلسيد قرطال 
غيب  ملدة  للشركة  كمسيب  محمد 

محدودة.
بكتابة  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بسال  فإلبتدفئية  بالحكمة  فلضبط 
جقم  تحت   2022 20  نا ر  بتاجيخ 

8189ج.
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SOCIETE YOUSMA
SARL AU

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
فلحصص) تفويت  وعقد  فإلستثنائي 
وفلنظام) فإلرتماعي  فملقر  نقل  مع 
ديسمرب) (20 بتاجيخ) فملحين  فألسا�شي 

2021)تم ما  لي):
فلتي) إرتماعية  حصة  (100
فلتي في) (  متلكها فلسيد أ وب فملزفهر)
بلمختاج حصة) فلسيد حسن  حوزة 

........)فلسوي�شي فلرباط.
زنقة) من  فإلرتماعي  فملقر  نقل 
ضا ة بلعربي تجزئة مشتل فلربتقال)

إقامة ف شقة).
تماجة)   عتيق  عين  (...... إقامة)
محل)2)تجزئة مربوكة)0ج29)ليصبح)

كالتالي):
أ وب) للمسيب  وفإلمضاء) فلتسييب 

فملزفهر.
للشركة) فألسا�شي  فلنظام  تحيين 
وتعد ل فلفصول فلتي شملها فلتغييب.
لدى كتابة) وتم فإل دفع فلقانوني:)
فلضبط باملحكمة فلتجاجية في فلرباط)
جقم) تحت  (2022 بتاجيخ) 2) نا ر)

.121555 
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د وفن فألستاذ لحسن منقوش
)موثق بالرباط

شاجع عمر فبن فلخطاب عماجة)10)شقة جقم)6 
أكدفل فلرباط

فلهاتف):)ج7.77.27.7ج.05
فلفاكس):) 7.77.27.7ج.05

STE. RABAT PATRIMOINE
ش.ذ.م.م

جأسمالها : 100.000.00 دجهم
فلكائن مقرها فإلرتماعي : بالرباط 

زفوية زنقة فملرفبطين وشاجع 
موالي فسماعيل

تفويت فلحصص فإلرتماعية
فلعام) فلجمع  محضر  بمور  
فألستاذ) طرف  من  حرج  فإلستثنائي 
لحسن منقوش موثق بالرباط بتاجيخ)
من) كل  جخص  (،2022  2) نا ر)
وفلسيد) بنعماج  عماد  محمد  فلسيد 
نوفل بنعماج بصفته فلنائ  فلشرعي)
د نة) فآلنسة  فلقاصرتين  فبنتيه  عن 
بنعماج وفآلنسة نهيلة بنعماج،)بتفويت)
لهن) فلعائدة  فإلرتماعية  فلحصص 

وذلك لفائدة فلسيد نوفل بنعماج.
بمور  عقد تفويت تلقاه فألستاذ)
لحسن منقوش موثق بالرباط بتاجيخ)
 2) نا ر)2022،)تم تفويت فلحصص)
فإلرتماعية فلعائدة لكل من فآلنسة)
بنعماج) نهيلة  وفآلنسة  بنعماج  د نة 
فلشرعي) نائبهم  طرف  من  فملمثلين 
هذف) لفائدة  بنعماج  نوفل  فلسيد 

فألخيب.
باملحكمة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) فلرباط  في  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)121586.
مقتطف وبيان

فألستاذ لحسن منقوش
)موثق بالرباط
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SACTIVITE NEGOCE
شركة محدودة فملسؤولية

 ذفت فلشريك فلوحيد
جأسمالها : 100.000.00 دجهم

مقرها فإلرتماعي : زفوية شاجع محمد 
فلد وجي ومحمد عبدو إقامة كامليا 

مكت  2 فلطابق 2 فلقنيطرة
تأسيس فلشركة

سجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
2022)حرج) 5) نا ر) بالقنيطرة بتاجيخ)

محدودة) لشركة  فألسا�شي  فلقانون 

فلوفحد) فلشريك  ذفت  فملسؤولية 

تحمل فملوفصفات فلتالية):

.SACTIVITE NEGOCE(:(فلتسمية

فلهدف):)هدف فلشركة.

مقاول أعمال متنوعة وفعماجية.

هندسة مدنية.

بمركبات) محجر  مشغل 

ميكانيكية.
شاجع  زفوية   : فإلرتماعي) فملقر 

محمد فلد وجي ومحمد عبدو إقامة 

كامليا مكت  2 فلطابق 2 فلقنيطرة.

فملدة):)99)سنة.
:)حدد جأس) جأس فملال فإلرتماعي)

دجهم موزع) (100.000 فملال في مبلغ)

دجهم) (100 حصة بقيمة) (1000 على)

للحصة فلوفحدة موزعة على فلشكل)

فلتالي):

فلسيد نوفل فلجعبة)1000)حصة.

فملجموع):)1000)حصة.

قبل) من  فلشركة  تدفج  (: فإلدفجة)

فملسيب):

فلسيد نوفل فلجعبة.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

1ج)ديسمرب.

إلنشاء) (% (5 تقتطع) (: فلحصص)

ويخصص) فلقانوني  فإلحتياطي  فملال 

فلفائض حس  قرفج فلشركاء.

بالسجل) فلشركة  تسجيل  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بالقنيطرة  فلتجاجي 

2022)تحت جقم)63909.
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AMALDI TRAV
شركة محدودة فملسؤولية
جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها فإلرتماعي : تجزئة فلقصبة 

تجزئة جقم 880 شقة 1 فلقنيطرة

تفويت فلحصص
على إثر فلجمع فلعام فلغيب فلعادي)

فملنعقد بتاجيخ)20) نا ر)2022)قرجت)

شركة لشركاء) فلعامة  فلجمعية 

محدودة) شركة  (AMALDI TRAV  
فملسؤولية جأسمالها : 100.000 دجهم 
فلقصبة  تجزئة   : فإلرتماعي  مقرها 
فلقنيطرة   1 شقة   880 جقم   تجزئة 

ما  لي :
فملوففقة على تفويت رل حصص:
 500 بقيمة  عزيز  طنى  فلسيد 

حصة إلى :
 500 فطاج  قبل  فلسيد  وسف 

حصة بقيمة 100 دجهم للوفحدة.
تقرج  فلعام  فلجمع  إثر  على 
لشركة  رد د  ومسيب  شريك  إظافة 
AMALDI TRAV)وهو فلسيد  وسف)

فطاج.
تعد ل كل من فلبند)15،7،6)و2  

من فلقانون فألسا�شي.
تحول فلشركة من شركة محدودة)
فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد إلى)

شركة محدودة فملسؤولية.
بكتابة) فلقانوني:) فإل دفع  تم 
فإلبتدفئية) باملحكمة  فلضبط 
 2022 بتاجيخ) 2) نا ر) بالقنيطرة 

تحت جقم)22ج.
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SOSAIDAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
جأسمالها : 100.000.00 دجهم

فملقر فإلرتماعي : 7  زنقة عمر فبن 
فلعاص إقامة فسماعيل مكت    

فلقنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة تم وضع فلقانون فألسا�شي)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

ذفت فملوفصفات فلتالية):
.SOSAIDAL(:(فلتسمية

ذفت  شركة   : فلقانوني) فلشكل 
فملسؤولية فملحدودة.

عمر) زنقة  ( 7 (: فإلرتماعي) فملقر 
فبن فلعاص إقامة فسماعيل مكت )  

فلقنيطرة موضوع فلشركة):
فإلستغالالت) تسييب  في  فملقاولة 

فلفالحية.
جأسمال) حدد  (: فلشركة) جأسمال 
دجهم) (100.000.00 فلشركة في مبلغ)
إرتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقيمة)100)دجهم للوفحدة.
فملدة):)99)سنة.

فلتسييب):)أسند إلى فلسيد عاللت)
عالل وإلى فلسيدعاللت سعيد.

فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  تم 
باملحكمة فإلبتدفئية بالقنيطرة تحت)
جقم)63839)بتاجيخ)18) نا ر)2022.
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 SCHEMA CONSTRUCTION
IMMOBILIERE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
فملقر فإلرتماعي : ج2 شاجع أنوفل 
عماجة فلوجي 11 مكت  جقم   

ميموزف فلقنيطرة
فلسجل فلتجاجي جقم 55289 

فلقنيطرة
فلحل فملبكر للشركة

فلجمع) محضر  بمقت�شى 
لشركة) فلعادي  فلغيب  فلعام 
 SCHEMA CONSTRUCTION

IMMOBILIERE))تقرج ما  لي):
فملبكر) فلحل  على  فملصادقة 

للشركة.
 SIMOUMOU فلسيد) تعيين 

AYOUB)بصفته مصفي للشركة.
فلشركة) تصفية  مقر  تحد د 
بالعنوفن فلتالي:)ج2)شاجع أنوفل عماجة)
ميموزف) جقم) ) مكت   (11 فلوجي)

فلقنيطرة.
باملحكمة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 
بتاجيخ بالقنيطرة   فإلبتدفئية 
 ج1)أكتوبر)2021)تحت جقم)88652.
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AHK TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

بشريك وحيد
فملقر فإلرتماعي : زنقة هاجون 

فلرشيد إقامة فردوس جقم ج ميموزف 
فلقنيطرة

تفويت حصص إرتماعية
وتعيين مسيب رد د

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
 AHK TRANS فلغيب فلعادي لشركة)
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة تقرج)

ما  لي):
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فملصادقة على تفويت)500)حصة)
100)دجهم للحصة) إرتماعية بقيمة)
لفائدة) في ملك فلسيد سعيد صابر،)
فلسيد عبد فلقادج بنعروب فملصادقة)
إرتماعية) حصة  (500 تفويت) على 
ملك) في  للحصة  دجهم  (100 بقيمة)
لفائدة فلسيد) فلسيد سعيد صابر،)

عمر قدوجي.
قبول فستقالة فلسيد سعيد صابر)
وفلسيد) فلسيد عمر قدوجي  وتعيين 
عبد فلقادج بنعروب مسيب ن للشركة)

ملدة غيب محدودة.
باملحكمة) فلقانوني:) فإل دفع  تم 
جقم) تحت  بالقنيطرة  فإلبتدفئية 

90096)بتاجيخ)20) نا ر)2022 .
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 SOCIETE A.M.N
INFORMATIQUE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 
بشريك وحيد

جأسمالها : 100.000.00 دجهم
فملقر فإلرتماعي : متجر جقم 1 زفوية 
زنقة منصوج فلذهبي وزنقة موالي 
فسماعيل إقامة صفاء فلقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة،)تم وضع فلقانون فألسا�شي)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  لشركة 
فملوفصفات) ذفت  وحيد  بشريك 

فلتالية):
 A.M.N (: فلتسمية)

.INFORMATIQUE SARL AU
ذفت  شركة   : فلقانوني) فلشكل 
وحيد.  بشريك  فملحدودة  فملسؤولية 
فملقر فإلرتماعي : متجر جقم 1 زفوية 
موالي  وزنقة  فلذهبي  منصوج  زنقة 

فسماعيل إقامة صفاء فلقنيطرة.
موضوع فلشركة : 

بيع فألرهزة فملعلوماتية.
فملقاول أو مالك وكالة إعالنات مع 

موظف وفحد على فألقل.
جأسمال) حدد  (: فلشركة) جأسمال 
دجهم) (100.000.00 فلشركة في مبلغ)
إرتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقيمة)100)دجهم للوفحدة.

فملدة):)99)سنة.

فلسيد) إلى  أسند  (: فلتسييب)

فألنصاجي محمد نوجفلد ن.

فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكمة فإلبتدفئية بالقنيطرة تحت)

جقم)63847)بتاجيخ)18) نا ر)2022.
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LEM.SOL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

بشريك وحيد

جأسمالها : 100.000.00 دجهم

فملقر فإلرتماعي : فلطابق فألج�شي 

متجر جقم 16 زنقة محمد فلحنصالي 

إقامة فلريان فلقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وضع فلقانون فألسا�شي)

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

فملوفصفات) ذفت  وحيد  بشريك 

فلتالية):

.LEM.SOL SARL AU(:(فلتسمية

ذفت  شركة   : فلقانوني) فلشكل 

وحيد.  بشريك  فملحدودة  فملسؤولية 

فألج�شي  فلطابق   : فإلرتماعي  فملقر 

متجر جقم 16 زنقة محمد فلحنصالي 

إقامة فلريان فلقنيطرة.

موضوع فلشركة : 

تارر معدفت زجفعية.

للطاقة  لوحة  أو  معدفت  تارر 

فلشمسية أو توجبين فلرياح.

جأسمال) حدد  (: فلشركة) جأسمال 

دجهم) (100.000.00 فلشركة في مبلغ)

إرتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقيمة)100)دجهم للوفحدة.

فملدة):)99)سنة.

فلسيدة) إلى  أسند  (: فلتسييب)

.LEMKHANTAR AZIZA

فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكمة فإلبتدفئية بالقنيطرة تحت)

جقم)63785)بتاجيخ)ج1) نا ر)2022.
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WAWI AGRICOLE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

فملقر فإلرتماعي : زنقة 101 جقم 2 حي 

فلنوج فلقنيطرة

تفويت حصص إرتماعية
وتعيين مسيب رد د

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

 WAWI لشركة) فلعادي  فلغيب 

فملسؤولية) ذفت  شركة  (AGRICOLE

فملحدودة تقرج ما  لي):

فملصادقة على تفويت)00 )حصة)

100)دجهم للحصة) إرتماعية بقيمة)

لفائدة) فلوفوي،) فلسيد علي  في ملك 

فلسيد حسين فلناعس.

)فملصادقة على تفويت)200)حصة)

100)دجهم للحصة) إرتماعية بقيمة)

لفائدة) فلوفوي،) فلسيد علي  في ملك 

فلسيد فملهدي نافع.

تعيين فلسيد علي فلوفوي وفلسيد)

حسن فلناعس مسيب ن للشركة ملدة)

غيب محدودة.

باملحكمة) فلقانوني:) فإل دفع  تم 

جقم) تحت  بالقنيطرة  فإلبتدفئية 

90085)بتاجيخ)20) نا ر)2022.
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MOYA PARTS
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدودة بمسيب وحيد
مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

(، (2022 17) نا ر) بتاجيخ) بالقنيطرة 

لشركة) فألسا�شي  فلقانون  وضع  تم 

MOYA PARTS بالخصائص فلتالية):

.MOYA PARTS(:(فلتسمية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدودة بمسيب وحيد. فملقر 
فإلرتماعي : زنقة هاجون فلرشيد إقامة)

فردوس جقم)ج)ميموزف فلقنيطرة.

غرض  :  كون  فلشركة  موضوع 

فلشركة:

ميكانيكي.

بيع قطع غياج مستعملة ورد دة.

أعمال مختلفة أو أعمال فلبناء.

فلعمليات) كل  عامة  وبصفة 

فلعقاجية) فلصناعية،) فلتجاجية،)

بنشاط) عالقة  لها  فلتي  وفملالية 

فلشركة وفلتي من شأنها فملساهمة في)

تنمية فلشركة.

مدة فلشركة):)99)سنة فبتدفء)من)

تأسيسها فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

نها ة ديسمرب من كل سنة.

(: فإلرتماعي) فلرأسمال 

إلى) مقسمة  دجهم  (100.000.00

دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1000

للوفحدة سدد ثمنها كاملة من طرف):

 1000 محسين  اسين) فلسيد 

حصة

فلسيد) فلشركة  يسيب  (: فلتسييب)

محسين  اسين.

وقيدت فلشركة بالسجل فلتجاجي)

بالقنيطرة) فإلبتدفئية  فملحكمة  لدى 

تحت عدد)63927.
بمثابة مقت�شى

فملسيب

171 P

ITI MAROC DISTRIBUTION

SARL

في) فإلستثنائي  فلعام  للجمع  تبعا 

محدودة) للشركة  فإلرتماعي  فملقر 

فملسؤولية قرج شركاؤها ما  لي):

بمبلغ) فلشركة  جأسمال  زيادة 

 100.000 900.000.00)دجهم لجل )

 1000.000.00 للحصول على) دجهم 

دجهم من خالل خلق)10.000)حصة)

إرتماعية بقيمة إسمية)100)دجهم.

زفوية) (: فإلرتماعي) فملقر  تغييب 

فلحسن فلثاني وأ فلفشتالي فملحل جقم)

ج)أكدفل فلرباط.

باملحكمة) فلقانوني:) فإل دفع  تم 

19) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت فلرقم)77 121.

172 P
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STE.VUE DE REVE
شركة محدودة فملسؤولية

جأسمالها : 100.000.00 دجهم

فملقر فإلرتماعي : دوفج كعبة قبيلة 

رياحنة سهول سال

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

 VUE شركة) شركاء) قرج  فإلستثنائي 

فملسؤولية) ذفت  شركة  (DE REVE

فملحدودة ما  لي):

فلحصة) تفويت  على  فملصادقة 

فإلرتماعية))على فلشكل فلتالي):

فلسيد) ملكية  في  حصة  (250

فلسيدة) لفائدة  زف دي  عزيز  محمد 

إ ناس زف دي.

أد  ) محمد  فلسيد  فستقالة 
للشركة) كمسيب  مهامه  من  زف دي 
فلعزيزي)) مريمة  فلسيدة  وتعيين 

كمسيبة للشركة ملدة غيب محدودة.

من  و 1   7،6 فلفصول  تعد ل 

فلقانون فألسا�شي للشركة.

فألسا�شي  فلقانون  على  فملصادقة 

فملعدل.

باملحكمة) فلقانوني:) فإل دفع  تم 

أكتوبر) بتاجيخ) 1) بسال  فإلبتدفئية 

2021)تحت جقم)37638 .
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SOCIETE ACQUISITIONS.

COM
SAR LAU

مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) (،2022 6) نا ر) بتاجيخ) ومسجل 

فملسؤولية) محدودة  شركة  إنشاء)

تحمل) وفلتي  فلوحيد  فلشريك  دفت 

فلخصائص فلتالية):

 ACQUISITIONS (: فلتسمية)

.COM SARLAU

فلهدف فإلرتماعي):)

مقاول في فلتبكيبات فلكهربائية.
 100.000 (: فلشركة) جأسمال 

دجهم.
فلزهوج) إقامة  (: فإلرتماعي) فملقر 

عماجة)8)شقة) )طريق فملهد ة سال.

مدة فلشركة):)99)سنة فبتدفء)من)
تاجيخ فلتأسيس.

تم تعيين فلسيد زكرياء) (: فلتسييب)
فلعلمي كمسيب للشركة.

فإل دفع) تم   : فلقانوني) فإل دفع 
لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 
 20 بتاجيخ) بسال  فإلبتدفئية  فملحكمة 

 نا ر)2022)تحت جقم)ج818ج.
مقتطف وبيان

174 P

GAIA PROJECT
SARL

    5ج ، زنقة سقرفط فلطابق ج 
فملعاجيف  - فلدفجفلبيضاء
فلسجل فلتجاجي :202597

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
فإلستثنائي فملنعقد بتاجيخ)28)ديسمرب)

2021،)قرج ما  لي):
شركة) إلى  فلشركة  تحويل 
مساهمة ذفت نفس فلرأسمال ونفس)
فملوضوع ونفس فلتسمية ونفس فملقر)

فإلرتماعي ونفس فملدة).
فألسا�شي) فلقانون  على  فملصادقة 

للشركة فملساهمة في مجمله.
فلشريك) فملسيب  ملهمة  حد  رعل 
عن) فلذي يشتغل حاليا ويمنح إبرفء)

تسييبه.
مدة) للشركة  كمتصرفين  تعيين 
فنعقاد) غا ة  إلى  أي  سنوفت  ثالث 
سيبث) فلذي  فلعادي  فلعام  فلجمع 
في فملنتهية  فلسنة  حسابات   في 

 1ج)ديسمرب)ج202.
بتاجيخ) فملزدفد  زنيرب  مند ر  فلسيد 
من) بمكناس،) (1982 ج2ديسمرب)
بحي) فلساكن  مغربية،) رنسية 
فلحدفئق زنقة لي كاكتوس جقم)1)فبن)
فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  سليمان 

.EE80511(جقم
شركة) (SYNERMAROC SARL
ذفت مسؤولية محدودة ذفت جأسمال)
حيث) دجهم،) (10.000.00 ب)  قدج 
فلطابق) سقرفط  زنقة  5ج) ب) فملقر 
فلسجل) فلدفجفلبيضاء) فملعاجيف  ج)
ممثلة) ج0ج2 2،) جقم) فلتجاجي 

بمسيبها فلسيد مند ر زنيرب.

فلكريم) عبد  حسبي  فلسيد 

بحي) (1958 أكتوبر) (26 فملزدفد بتاجيخ)

فلدفجفلبيضاء) فلسبع  عين  فملحمدي 

بزنقة) فلساكن  مغربية  رنسية  من 

فبن سليمان فلحامل) (8 باستوج جقم)

.B680318(للبطاقة فلوطنية جقم

 HORWATH MAROC تعيين)

لسنة) فلحسابات  كمأموج  (AUDIT

وفحدة)2021.

 28 بتاجخ) فإلدفجة  مجلس  فرتمع 

فلسيد) تعيين  وقرج  (2021 ديسمرب)

فإلدفجة) مجلس  كرئيس  زنيرب  مند ر 

ومد ر عام ملدة)ج)سنوفت أي إلى غا ة)

فلذي) فلعادي  فلعام  فلجمع  فنعقاد 

سيبث في حسابات فلسنة فملنتهية في)

1ج)ديسمرب)ج202.

لدى) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  كتابة 

بالدفجفلبيضاء)بتاجيخ)25) نا ر)2022 

تحت جقم)809759.
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BUILDIGNUM
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
جأسمال فلشركة : 50.000 دجهم

عنوفن مقرها فإلرتماعي : عماجة 0ج 

شقة 8 زنقة موالي أحمد فلوكيلي 

حسان فلرباط

حل شركة ذفت مسؤولية محدودة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

07ج2 1

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج) (2021 ديسمرب) (22 في) فملؤجخ 

 BUILDIGNUM SARL حل فلشركة)

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 
دجهم) (50.000 (: فلشركة) جأسمال 

0ج  عماجة) فإلرتماعي  مقرها  عنوفن 
فلوكيلي) أحمد  موالي  زنقة  (8 شقة)

حسان فلرباط جقم فلتقييد في فلسجل)

فلتجاجي)07ج2 1.

0ج  بعماجة) فلتصفية  مقر  وحدد 
فلوكيلي) أحمد  موالي  زنقة  (8 شقة)

حسان فلرباط.

إدجي�شي) أسامة  فلسيد  وعين 
زكزوتي وعنوفنه تجزئة بشيب)2)عماجة)

21)شقة)5)كمصفي للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدود فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
فملخابرة ومحل تبليغ فلعقود وفلوثائق)

فملتعلقة بالتصفية.
باملحكمة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 
6) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)121267.
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 IBN TOUFAIL PROMO
SUCCURSAL

بالجريدة) وقع  خطأ  فستدفجك 
بتاجيخ (5697 عدد)  فلرسمية 

 5) نا ر)2022.
بدال من):)

فملبيدفت) فستيبفد  فلنشاط 
فلزجفعية.
 قرأ):

مباني).
مطوج عقاجفت.

فلباقي بدون تغييب.
177 P

AL FARIS BPT
SARL AU

في فلعرفي  فلعقد  تسجيل   تاجيخ 
 29)أكتوبر2021)بالرباط.

فلهدف فإلرتماعي):
مخرزة.

مقهى ومطعم.
منظم حفالت.

 100.000.00: فلشركة) جأسمال 
من) حصة  إلى1000) مقسمة  دجهم 
لشريك) للحصة  دجهم  (100 فئة)

وحيد.
فلسيد موالي هشام فلعلوي كمال)

1000)حصة.
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلنهائي.
فملجمع) فلعيا دة  دفئرة  (: فملقر)
فملتجر) (65 عماجة) فلحد قة  فلسكني 

جقم)ج)سال.
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فلتسييب):)فلسيدة زين  فلفرز.
فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  جقم 

5291ج.
178 P

سليمة بكو�شي

كمال حب�شي

HB LAW FIRM

فلشركة فملدنية فملهنية للمحاماة

6)زنقة فلفرفبي شاجع فلرفشدي إقامة توبقال)

فلطابق فلثاني فلدفجفلبيضاء

فلهاتف):)ج1.9 .7 .05.22

فاكس):)7.10.82 .05.22

STE. WAFA TAKAFUL
شركة مساهمة

فلكائن مقرها فإلرتماعي : ب 1 شاجع 
عبد فملومن فلدفجفلبيضاء فملغرب

RC : 494.905
تأسيس صندوق تكافل فلوفاء

 18.87 وفقا ألحكام فلقانون جقم)
 99-17 للقانون) وفملكمل  فملعدل 
فملتعلقة بمدونة فلتأمين وبعد موففقة)
وفالحتياط) فلتأمينات  مرفقبة  هيئة 
فإلرتماعي)ACAPS،)تم فعتماد فلنظام)
 WAFA شركة) طرف  من  فلتسييب 
برأس) مساهمة  شركة  (،TAKAFUL
فلتي) دجهم،) (50.000.000.00 مال)
 قع مقرها فإلرتماعي في فلدفجفلبيضاء)
في) وفملقيدة  فملومن  عبد  شاجع  (1
تحت) فلسجل فلتجاجي للدفجفلبيضاء)
شروط) لتحد د  (، 9 .905 جقم)
وقوفعد إدفجة صندوق فلتكافل فلذي)
 FONDS تسمية) تحت  إنشاؤه  تم 

 .TAKAFUL AL WAFAA
باملحكمة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 
بتاجيخ) بالدفجفلبيضاء)  فلتجاجية 
20) نا ر)2022)تحت جقم)2ج8090.

من أرل فإلستخالص وفلبيانات

WAFA TAKAFUL(شركة
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STE. IDRISS RECYCLING
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدودة 
بشريك وفحد

فلرأسمال فإلرتماعي للشركة : 
100.000 دجهم

بمور  عقد عرفي بتاجيخ)ج) نا ر)
فألسا�شي) فلقانون  وضع  تم  (2022
محدودة) مسؤولية  ذفت  لشركة 

بشريك وحيد مميزفتها ما  لي):

 STE. IDRISS (: فلتسمية)

.RECYCLING SARL AU

مدة قيام فلشركة):)99)سنة فبتدفء)

من تاجيخ تأسيسها فلنهائي.

فملقر فإلرتماعي):)شط فلغابة دوفج)

دوسليم بوقنادل سال.

(: للشركة) فإلرتماعي  فلرأسمال 

 1000 إلى) مقسم  دجهما  (100.000

حصة) كل  مقدفج  إرتماعية  حصة 

100)دجهم.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلسيد فدجيس بوكرن.

فلشركة) غرض  :) كمن  فلغرض)

فيما  لي):

فملوفد) تصنيع  وإعادة  تصنيع 

فلبالستيكية.

جقم) تحت  (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

بسال) فإلبتدفئية  باملحكمة   809ج)

جقم) تحت  (2022 17) نا ر) بتاجيخ)

فلسجل فلتجاجي)ج528ج.
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STE. QAIS FOR PLASTIC
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدودة 

بشريك وفحد

فلرأسمال فإلرتماعي للشركة : 

100.000 دجهما

بمور  عقد عرفي بتاجيخ)ج) نا ر)

فألسا�شي) فلقانون  وضع  تم  (2022

محدودة) مسؤولية  ذفت  لشركة 

بشريك وحيد مميزفتها ما  لي):

 QAIS FOR PLASTIC (: فلتسمية)

.SARL AU

مدة قيام فلشركة):)99)سنة فبتدفء)

من تاجيخ تأسيسها فلنهائي.

فملقر فإلرتماعي):)شط فلغابة دوفج)

دوسليم بوقنادل سال.

(: للشركة) فإلرتماعي  فلرأسمال 

 1000 إلى) مقسم  دجهما  (100.000

حصة) كل  مقدفج  إرتماعية  حصة 

100)دجهم.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلسيد مارد أحمد محمد قيس.

فلشركة) غرض  :) كمن  فلغرض)

فيما  لي):

فملوفد) تصنيع  وإعادة  تصنيع 

فلبالستيكية.

جقم) تحت  (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

بسال) فإلبتدفئية  باملحكمة  8159ج)

جقم) تحت  (2022 20) نا ر) بتاجيخ)

فلسجل فلتجاجي)29ج5ج.
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STE. N.M TEXTILE
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدودة 

بشريك وفحد

فلرأسمال فإلرتماعي للشركة : 

100.000 دجهما

 27 بتاجيخ) عرفي  عقد  بمور  

فلقانون) وضع  تم  (2021 ديسمرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

ما) مميزفتها  وحيد  بشريك  محدودة 

 لي):

 N.M TEXTILE SARL (: فلتسمية)

.AU

مدة قيام فلشركة):)99)سنة فبتدفء)

من تاجيخ تأسيسها فلنهائي.

تجزئة) محل  (: فإلرتماعي) فملقر 

فلحد قة جقم)ج )لعيا دة سال.

(: للشركة) فإلرتماعي  فلرأسمال 

 1000 إلى) مقسم  دجهما  (100.000

حصة) كل  مقدفج  إرتماعية  حصة 

100)دجهم.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلسيدة نعيمة مستوج.

فلشركة) غرض  :) كمن  فلغرض)

فيما  لي):

مجال فلخياطة.

جقم) تحت  (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

بسال) فإلبتدفئية  باملحكمة  9 81ج)

جقم) تحت  (2022 17) نا ر) بتاجيخ)

فلسجل فلتجاجي)ج527ج.
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VLADIMIRO ARIANO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جأس فملال : 100.000 دجهم
فملقر فإلرتماعي : شاجع عبد فلكريم 
فلخطابي إقامة فالد ميبو أجيانو 

فلعيون
جقم فلسجل فلتجاجي : 19861

تفويت فلحصص
فلعادي) فلغيب  فلعام  فلجمع  فن 
 VLADIMIRO شركة) لشركاء)
فملسؤولية) ذفت  شركة  (ARIANO
فملحدودة جأس فملال):)100.000)دجهم)
فلكريم) عبد  شاجع  ( فإلرتماعي) فملقر 
أجيانو) فالد ميبو  إقامة  فلخطابي 
فلعيون جقم فلسجل فلتجاجي))19861 
ما) (2021 ماجس) فاتح  بتاجيخ  قرجت 

 لي:
فلحصص) تفويت  على  فملوففقة 

من طرف):
)فلسيد موالي حمدى ولد فلرشيد)
فلشركة) لصالح  حصة)) (599  (

.MYHER BEST HOLDING
فلسيد سيدي محمد ولد فلرشيد)
فلشركة) لصالح  حصة)) (1 0(

.MYHER BEST HOLDING
ولد) توحجل   اللة  فلسيدة 
فلرشيد)(0ج1)حصة))لصالح فلشركة)

.MYHER BEST HOLDING
فلرشيد) ولد  ( آنها) اللة  فلسيد 
فلشركة) لصالح  )0ج1حصة))

.MYHER BEST HOLDING
في فملحكمة) (: تم فإل دفع فلقانوني)
 2021 ديسمرب) (27 بتاجيخ) بالعيون 

تحت عدد)950/21ج.
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 CROISSANCE &
 DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

SARL AU
 RCN°221201
IF(n°1115060

ICE(N°000207014000053
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
للقرفجفت غيب فلعاد ة للشريك فلوحيد)
2021)تم) 20)ديسمرب) فملنعقد بتاجيخ)

إتخاذ فلقرفجفت فلتالية):
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 aicha khallouk(فستقالة فلسيدة

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 
جقم)BE847614)من منصبها كمسيبة)

للشركة.

تسييب) فستمرفجية  على  تأكيد 

 herve luc فلشركة من طرف فلسيد)

فلحامل لجوفز فلسفر) (andre druart

.12AL52207(فلفرن�شي جقم

تحيين فلنظام فالسا�شي للشركة.

باملحكمة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

 12 بتاجيخ) بالدفجفلبيضاء) فلتجاجية 

 نا ر))2022)تحت عدد808021.
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THE GAMING LOUNGE
شركة ذفت مسؤولية محدودة

في فملؤجخ  عرفي  عقد   بمور  

 12) نا ر)2022)بالرباط،)تم تأسيس)

شركة ذفت مسؤولية محدودة تكمن)

مميازتها في ما  لي):

 THE GAMING (: فلتسمية)

مسؤولية  ذفت  شركة   LOUNGE

محدودة.

فملقر فإلرتماعي :

تصميم وتنظيم وتنفيذ فألنشطة 

وفلتسلية،  فلثقافية  أو  فلتبفيهية 

لألفرفد  فأللعاب  قاعات  والسيما 

وفملهنيين.

تشغيل صاالت فأللعاب.

ومنتجات  أرهزة  وبيع  شرفء 

فلكمبيوتر.

فالستحوفذ على أو تشغيل أو تأريب 

أهدفف  له  عمل  إدفجة  أو  أوتدفول 

مماثلة.

ممتلكات  على  فالستحوفذ 

رميع  في  كان،  شكل  بأي  أومصالح 

لها  فلتي  فملؤسسات  أو  فلشركات 

أهدفف مماثلة.

فملعامالت  رميع  عام،  وبشكل 

وفملالية  وفلصناعية  فلتجاجية 

وفملنقولة وغيب فملنقولة     فملتعلقة 

بشكل مباشر أو غيب مباشر باألشياء 

أن  فلتي  حتمل  أو  أعاله،  فملذكوجة 

وكذلك وتطويرها  تحقيقها  تعزز 

 أي مشاجكة مباشرة أو غيب مباشرة 

فلشركات رميع  في  شكلها  كان   أ ا 

 أو فملؤسسات فلتي لديها نفس فلهدف 

فإلرتماعي أو تسعى لتحقيق أهدفف 

مماثلة أو ذفت صلة.

فملساهمون :

شركة   AUGUSTULUS شركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذفت 

دجهم   10000.00 مالها  جأس  وحيد 

زنقة  فلرباط  في  فإلرتماعي  ومقرها 

بالسجل  مسجلة  فلسوي�شي  مكونة 

فلتجاجي بالرباط تحت جقم 157129 

ويمثلها فلسيد فملامون فلشرقاوي.

مغربي  بنونة  فسماعيل  فلسيد 

 2002 أبريل   5 في  ولد  فلجنسية 

فلتعريف  بطاقة  ويحمل  بمرفكش، 

ويقيم   EE  796736 جقم  فلوطنية 

في إقامة فينز ا شقة 11زنقة فإلمام 

فلشافعي فلحي فلشتوي مرفكش.

فلتسييب  مهام  أسندت   : فلتسييب 

لفتبة غيب محدودة للسيد فسماعيل 

فلتعريف  لبطاقة  حامل  بنونة 

في  وفلقاطن   796736 جقم  فلوطنية 

فإلمام  11زنقة  شقة  فينز ا  إقامة 

فلشافعي فلحي فلشتوي مرفكش.

في  فلشركة  مدة  حدد   : فملدة 

99سنة فبتدفء من تسجيلها بالسجل 

فلتجاجي.

 10.000.00  : فلشركة  جأسمال 

حصة   100 إلى  مقسمة  دجهم 

إرتماعية بقيمة 100 دجهم للحصة 

فلوفحدة فململوكة من طرف :

 90   AUGUSTULUS شركة 

حصة إرتماعية.

حصة   10 برفدة  فملامون  فلسيد 

إرتماعة.

فلسنة فملالية : من فاتح  نا ر إلى 

1ج ديسمرب.

باملحكمة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2) نا ر)) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت عدد)121555.
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WESELLVAPES MA
شركة ذفت مسؤولية محدودة

في فملؤجخ  عرفي  عقد   بمور  
2022)بالرباط،)تم تأسيس) 12) نا ر)
شركة ذفت مسؤولية محدودة تكمن)

مميازتها في ما  لي):
 WESELLVAPES MA (: فلتسمية)

شركة ذفت مسؤولية محدودة.
مكونة،  زنقة   : فإلرتماعي  فملقر 

فلسوي�شي فلرباط.
فلهدف فإلرتماعي :

فإللكتبونية  فلسجائر  بيع   
ومستلزماتها.

للسجائر  فلسوفئل  وتصنيع  بيع 
فإللكتبونية.

فستيبفد وتصد ر رميع فملنتجات 
بالسجائر  فملتعلقة  وفإلكسسوفجفت 

فإللكتبونية.
تأريب  أو  تشغيل  أو  فالستحوفذ 
أوتدفول أو إدفجة أي عمل له أهدفف 

مماثلة.
ممتلكات  على  فالستحوفذ 
رميع  في  كان،  شكل  بأي  أومصالح 
فلشركات أو فملؤسسات فلتي لها نفس 

فلهدف فإلرتماعي.
فملعامالت  رميع  أعم،  وبشكل 
وفملالية  وفلصناعية  فلتجاجية 
فملتعلقة  فملنقولة   وغيب  وفملنقولة  
بشكل مباشر أو غيب مباشر باألشياء 
أن  فلتي  حتمل  أو  أعاله،  فملذكوجة 
وكذلك  وتطويرها  تحقيقها  تعزز 
مباشرة  غيب  أو  مباشرة  مشاجكة  أي 
أ ا كان شكلها في رميع فلشركات أو 
فلهدف  نفس  لديها  فلتي  فملؤسسات 
فإلرتماعي أو تسعى لتحقيق أهدفف 

مماثلة أو ذفت صلة.
فملساهمون :

شركة   AUGUSTULUS شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذفت 
دجهم   10000.00 مالها  جأس  وحيد 
زنقة  فلرباط  في  فإلرتماعي  ومقرها 
مكونة فلسوي�شي مسجلة في فلسجل 
فلتجاجي بالرباط تحت جقم 157129 

ويمثلها فلسيد فملامون فلشرقاوي.

مغربي  برفدة  فملامون  فلسيد 

 2001 سبتمرب   27 في  ولد  فلجنسية 

فلتعريف  بطاقة  ويحمل  بمكناس، 

في  ويقيم   AA82807 جقم  فلوطنية 

زنقة   10 جقم  ك  بلوك   10 قطاع 

فلسند ان حي فلرياض بالرباط

فلتسييب  مهام  أسندت   : فلتسييب 
فملامون  للسيد  محدودة  غيب  لفتبة 

جقم  فلوطنية  فلبطاقة  حامل  برفدة 

 10 قطاع  في  وفلقاطن   ،AA82807

بلوك ك جقم 10 زنقة فلسند ان حي 

فلرياض بالرباط.

في  فلشركة  مدة  حدد   : فملدة 

تسجيلها  من  فبتدفء  وذلك  99سنة 

بالسجل فلتجاجي.
 10.000.00  : فلشركة  جأسمال 

حصة   100 إلى  مقسمة  دجهم 

إرتماعية بقيمة 100 دجهم للحصة 

فلوفحدة فململوكة من طرف :

 AUGUSTULUS  شركة 

50 حصة إرتماعية.
حصة   50 برفدة  فملامون  فلسيد 

إرتماعة.

فلسنة فملالية : من فاتح  نا ر إلى 

1ج ديسمرب.

باملحكمة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2) نا ر)) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت عدد)1 1215.
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HARANI TRAV
 SARL AU

جأسمالها 1.500.000 دجهم

 SIEGE(SOCIAL : PROPRIETE

 ROUKIA(N°1 SECTEUR(F4 N°29

TABRIQUET-SALE

IF : 29154418

ICE : 000041225000097

بمقت�شى عقد عرفي تمت مدفولته)

إقرفج) تم  (،2021 أكتوبر) (21 بتاجيخ)

ما  لي من طرف فلشريك فلوحيد.

تحويل فملقر فالرتماعي إلى فلعنوفن)
مكرج شاجع فال ولد عميب) (68 جقم) (:

شقة)6،)أكدفل فلرباط.
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تحيين فلنظام فألسا�شي للشركة.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 

جقم) تحت  سال  فالبتدئية  محكمة 

8229ج)بتاجيخ) 2) نا ر)2022.

187 P
.

COULEUR EPICES
SARL AU

فستثنائي) عام  رمع  بمقت�شى 
قرج) (،2022 حرج في فلرباط) ) نا ر)

 COULEUR(فلشريك فلوحيد للشركة

EPICES SARL AU)ما  لي):

من جقم) (: تحويل فملقر فالرتماعي)

إلى) فلرباط  أكدفل  فرنسا  شاجع  ( 2
تجزئة) 2،)5)زنقة فلكرم حي فلرياض)

فلرباط.
فلقانون) من  فملادة) ،) تعد ل 

فألسا�شي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلرباط) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

25) نا ر) بتاجيخ) (121603 تحت جقم)

.2022
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 NOUVEAUX TRAVAUX ET

AMENAGEMENTS NTA
SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي محرج)6) نا ر)

أسا�شي) نظام  تكوين  تم  (،2022

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

خصائصها كالتالي):

 NOUVEAUX (: فلتسمية)

 TRAVAUX ET AMENAGEMENTS

.NTA

فلهدف):)تماجس فلشركة فألهدفف)

فلتالية):

فلتطوير فلعقاجي.

تجزئة فلحمربفء) (: فملقر فالرتماعي)
فالندلس) جياض  ج) شقة) ج) عماجة)

فلرباط.
 100.000 (: جأس فملال فالرتماعي)

حصة قيمة) (1000 دجهم مقسم إلى)

كل وفحدة)100)دجهم.

تم تعيين فلسيد مباجك) (: فلتسييب)

موطال  كمسيب وحيد للشركة وملدة)

غيب محددة.

وضع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلضبط) كتابة  لدى  فلقانوني  فمللف 

باملحكمة فلتجاجية بالرباط تحت جقم)

فلسجل فلتجاجي)75ج157.
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 STE ANWWAR ARRIYAD

SCI

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدودة

في مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

تم) بالرباط  (2021 ديسمرب) (15  

فلصفات) تحمل  شركة  تأسيس 

فلتالية):

 SE ANWWAR(:(فللق  فالرتماعي

.ARRIYAD SCI

شركة مدنية) (: فلقانونية) فلصفة 

عقاجية.

قطعة) :)شرفء،) فلهدف فالرتماعي)

أجضية بمد نة فلرباط أو تماجة بهدف)

بين) شقق  إلى  وتقسيمها  بناءها 

فملساهمين في فلشركة لغرض فلسكنى)

أو فلكرفء)وفستعمال منهي.

دجهم) (100.000 (: فملال) جأس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دجهم للحصة مقسمة كالتالي):

فلسيد خالد دخا)600)حصة.

فلسيدة ودفد فألشه )00 )حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.

فملقر فالرتماعي):) 1)زنقة فالشعري)

شقة) )أكدفل فلرباط.

فلتسييب):)سعيدة أكزول.

190 P

فئتمانية على فلجامعي

69)زنقة تانسيفت شقة جقم)1)أكدفل فلرباط

فلهاتف):)99 7771ج05

فلفاكس):)0537682980

 BEL BEST AGRO SERVICES

MAROC - 2BASM
59 AVENUE(IBN(SINA(APPT 11 

AGDAL - RABAT

في) حرج  عرفي  عقد  بمقت�شى 

(،2022 10) نا ر) بتاجيخ) فلرباط 

فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

فملحدودة بشريك وحيد وفلتي تحمل)

فلخصائص فلتالية):

 BEL BEST AGRO (: فلتسمية)

باختصاج) (SERVICES MAROC

.2BASM

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدودة بشريك وحيد.

فملساعدة) (: فالرتماعي) فلهدف 

وفملشوجة في رميع أنوفع فالستغالل)

فلزجفعي وفألشغال فملختلفة في فلبناء.

جفسمال فلشركة):)100.000)دجهم)

مقسم إلى)1000)حصة فرتماعية ب)

100)دجهم للحصةفلوحيدة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فلتسجيل) تاجيخ  من  تبتدئ  فألولى 

بالسجل فلتجاجي.

فملقر فالرتماعي):)جقم)59)شاجع فبن)

سينا،)فلشقة)11)أكدفل فلرباط.

فإلدفجة):) تكلف بإدفجة فلشركة ملدة)

غيب محدودة فلشريك فلوحيد فلسيد)

للبطاقة) فلحامل  عادل،) بلمقدم 

.A722 10(فلوطنية للتعريف جقم

تسجيل) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بكتابة) فلتجاجي  فلسجل  في  فلشركة 

فلتجاجية) فملحكمة  لدى  فلضبط 

تحت) (،2022 بالرباط  وم) 2) نا ر)

جقم)5 ج157.
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فئتمانية على فلجامعي

69)زنقة تانسيفت شقة جقم)1)أكدفل فلرباط

فلهاتف):)99 7771ج05

فلفاكس):)0537682980

STE ACHNTINE
 N° 5168 LOT(ELWIFAK 5

TEMARA

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

بتاجيخ) تماجة  في  فملنعقد  فالستثنائي 

20)ديسمرب)2021،)قرج شركاء)شركة)

شركة ذفت فملسؤولية) (ACHNTINE
فملحدودة،)جأسمالها)100.000)دجهم،)

(،5 فلوفاق) حي  (،5168 جقم) مقرها 

فلوفاق تماجة،)ما  لي):

لجميع) وفلنهائي  فملسبق  فلحل 

شركة) طرف  من  فملزفولة  فألنشطة 

.ACHNTINE

تصفية) صالحيات  رميع  تعطى 

سليمان) فشنتين  للسيد  فلشركة 

للتعريف) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 
.A279751(جقم

تحد د مقر فلتصفية برقم)5168 

حي فلوفاق)5،)فلوفاق تماجة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) فملحكمة  لدى  فلضبط 

بتماجة  وم)25) نا ر)2022،)تحت جقم)

.7285

192 P

STE SAIMAL
SARL AU

جأسمالها : 100.000 دجهم

فملقر فالرتماعي : ج7 مكرج تجزئة 

فلعلوي طريق فلحاج فلعربي سيدي 

قاسم

ررت) فلتي  فملدفولة  بمقت�شى  (

بتاجيخ)28)ديسمرب)2021،)فإن فلجمع))

 STE SAIMAL لشركة) فالستثنائي 

.SARL AU

قرجوف ما  لي):

(قاعة) فلنشاط) من  فلتشطي  

فلرياضة).
مقرها ب)ج7)مكرج تجزئة فلعلوي)

طريق فلحاج فلعربي سيدي قاسم.
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مخول للسيدة فلعالمي) (: فلتسييب)
إمال.

تم) لقد  (: فلقانوني) فإل دفع 
قاسم) بسيدي  فالبتدفئية  باملحكمة 
جقم) تحت  (،2022 ج1) نا ر)  وم)
فلتجاجي) فلسجل  جقم  (،21/2022

.28591
193 P

STE FACTORY TALKIM
SARL

جأسمالها : 100.000 دجهم
فملقر فالرتماعي : تعاونية فالرتهاد 

فلشبانات زيرفجة سيدي قاسم
طبقا لعقد خاص بتاجيخ)17) نا ر)
2022،)تم تأسيس شركة ش م م ش)

و ذفت فلصفات فلتالية):
فسم) تحمل  فلشركة  (: فلتسمية)

.STE FACTORY TALKIM SARL
فلشركة):)تهتم ب):

أشغال مختلفة.
مفاوض):)فملقر فالرتماعي):)تعاونية)
سيدي) زيرفجة  فلشبانات  فالرتهاد 

قاسم.
فلرفسمال):)لقد حدد في)100.000 
حصة) (1000 على) مقسم  دجهم 
فرتماعية ثمن كل وفحدة)100)دجهم.
للسيد) مخول  فلتسييب  (: فلتسييب)

فبن موينة عبد فلغفوج.
من فلربح فلصافي تخصم) (: فلربح)

5%)لالحتياطات فلقانونية.
فإل دفع فلقانوني):)لقد تم باملحكمة)
قاسم  وم) بسيدي  فالبتدفئية 
(،16/22 تحت جقم) (،2022  2) نا ر)

جقم فلسجل فلتجاجي)7 290.
194 P

STE TOUL KARAWA CASH
SARL AU

جأسمالها : 100.000 دجهم
فملقر فالرتماعي : حي فلجد د فلزنقة

 2 عماجة زين  2 سيدي قاسم
طبقا لعقد خاص بتاجيخ)17) نا ر)
2022،)تم تأسيس شركة ش م م ش و)

ذفت فلصفات فلتالية):

فسم) تحمل  فلشركة  (: فلتسمية)

 STE TOUL KARAWA CASH SARL

.AU

فلشركة تهتم ب):

تحويل فألموفل.

مفاوض.

فلجد د) حي  (: فالرتماعي) فملقر 

فلزنقة)2)عماجة زين )2)سيدي قاسم.

فلرأسمال):)لقد حدد في)100.000 

حصة) (1000 على) مقسم  دجهم 

فرتماعية ثمن كل وفحدة)100)دجهم.

فلتسييب مخول للسيدة) (: فلتسييب)

خربو فاطمة فلزهرفء.

من فلربح فلصافي تخصم) (: فلربح)

5%)لالحتياط فلقانوني.

تم) لقد  (: فلقانوني) فإل دفع 

قاسم) بسيدي  فالبتدفئية  باملحكمة 

جقم) تحت  (،2022  وم) 2) نا ر)

.17/22
جقم فلسجل فلتجاجي):)9 290.

195 P

AEM CONTRACTOR
S.A.R.L

برأسمال 100.000 دجهم.

عند نيدوم بالرباط، د وج فلجامع، 

00 ، شاجع فلحسن فلثاني، عماجة 

بدج، شقة 5

ICE : 002.960.274.000.020   

تأسيس شركة محدودة فملسؤولية
ج) نا ر) بعقد عرفي مؤجخ بتاجيخ)

بتاجيخ) بالرباط  ومسجل  (2022
فلقانون) وضع  ( تمَّ (،2022  1) نا ر)

فألسا�شي لشركة محدودة فملسؤولية)

خصائصها كالتالي):
أ.أوه.م.))كونطرفكطوج) (: )فلتسمية)

ش.)م.)م.

فلشركاء):)

عدد) ب.و.) فلسيد  وسف مزوج،)

 .A 077.ج ج

ب.و.) عبد هللا،) فلطاهري  فلسيد 

.A. 633.852(عدد

فلبناء) أشغال  (: فلشركة) أهدفف 

بجميع فروعها.

نيدوم) عند  (: فالرتماعي) فملقر 
شاجع) (، 00 د وج فلجامع،) بالرباط،)
فلحسن فلثاني،)عماجة بدج،)شقة)5.

من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)
تسجيل فلشركة بالسجل فلتجاجي.

دجهم) (100.000 (: فلرأسمال)
فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسمة 
بين) بالتساوي  موزعة  دجهم  (100
لكل) حصة  (500 بمعدل) فلشريكين 

منهما.
فلسيد  وسف) عين  (: فلتسييب)
 A 077.ج ج  عدد) ب.و.) مزوج،)
وفلسيد فلطاهري عبد هللا،)ب.و.)عدد)
A 633.852،)مسيب ن لتمثيل وتسييب)
فلشركة ملدة غيب محددة مع إعطائهما)
كافة فلصالحيات تبعا للفصل)15)وما)
وتصبح) فألسا�شي  فلقانون  من  تبعه 
فملزدوج) باإلمضاء) ملزمة  فلشركة 

لشريكي فلتسييب.
فلسنة فالرتماعية):)من فاتح  نا ر)

إلى)1ج)درنرب.
فألجباح:)5%)مخصصة لالحتياطي)
فلقانوني،)وفلباقي  قسم على فلشركاء)

حس  حصصهم.
فإل دفع) تم  (: فلتجاجي) فلسجل 
فملحكمة) ضبط  كتابة  لدف  فلقانوني 
25) نا ر) فلتجاجية ملد نة فلرباط  وم)
وتم) عدد) 121.59) تحت  (2022
فلتجاجي) بالسجل  فلشركة  تسجيل 

تحت عدد)157.363.
196 P

STE PARC EOLIEN DE TAZA
S A

RC(N°2843
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
فملنعقد) للمساهمين  فلعادي  فلغيب 
فتخاذ) تم  (،2021 ديسمرب) (9 بتاجيخ)

فلقرفجفت فلتالية):
من) فلشركة  مال  جأس  جفع 
دجهم) 00.000ج.155) إلى) ( 00.000ج)
نقدف) (155.000.000 وذلك بما قدجه)
1.550.000)سهم من) حيث تم خلق)

فئة)100)دجهم للسهم فلوفحد.
تحيين فلنظام فألسا�شي للشركة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2) نا ر) بتازة  فالبتدفئية 

2022،)تحت جقم)5ج.

197 P

STE HAJ DUIRI - SOHADU
SARL

سجل فلتجاجي جقم 2365

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

5) نا ر) بتاجيخ) فملنعقد  فالستثنائي 

2022)بمقر فلشركـــــة تقرج ما  لي):
إلى) فلشركة  جأسمال  جفع 

2.000.000)دجهم.

فلتي  ملكها) حصص  تفويت 

فلسيد فلربي  زكريا إلى فلسيد فلربي )

عبد فلرزفق.)))

عبد) فلربي   فلسيد  (: فلتسييب)

فلرزفق أو فلسيد فلربي   ونس.

من) وج1) و7) (6 فلفصل) تعد ل 

فلقانون فألسا�شي لشركة.

فلقانوني) فإل دفع  تم  (: فإل دفع)

فالبتدفئية) باملحكمة  فلضبط  بكتابة 

(،2022 17) نا ر) بالرشيد ة في  ـوم)

تحت جقم))9ج/2022.

198 P

 RAYANE MOHAMED

IMMO
فلعام) فلجمع  عقد  بمقت�شى 

7) نا ر) بتاجيخ) فملنعقد  فلتأسي�شي 

 RAYANE تأسيس شركة) ( تم) (2022

باملوفصفات) (،MOHAMED IMMO

فلتالية):

 STE RAYANE (: فلتسمية)

.MOHAMED IMMO

فلطابق) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فألول دوفج أوالد  وسف رماعة أوالد)

فلطي  فاس.

 100.000 (: مبلغ جأسمال فلشركة)

حصة فلذي) (1000 دجهم مكون من)

 متلكها فلسيد شهبون جشيد فلساكن)

فلطي ) أوالد  أوالد  وسف  دوفج  ب 

فحوفز))فاس.
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غرض فلشركة):

فإلنعاش فلعقاجي.

فألشغال فملختلفة أو فلبناء).

فلتسييب للسيد):)شهبون جشيد.

فرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة))99)سنة فبتدفء)من تقييدها)

بالسجل فلتجاجي.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بفاس)) فلتجاجية  فملحكمة  ضبط 

جقم) تحت  (2022 بتاجيخ) 2) نا ر)

و تم تسجيل فلشركة بالسجل)  5ج)

فلتجاجي تحت جقم))ج7099.

199 P

BATITRAME
تأسيس شركة

فلعام) فلجمع  عقد  بمقت�شى 

 12 بتاجيخ) فملنعقد  فلتأسي�شي 

شركة تأسيس  ( تم) (،2022  نا ر)

BATITRAME)باملوفصفات فلتالية):

.STE BATITRAME(:(فلتسمية

فلطابق) (: ( عنوفن فملقر فالرتماعي)
باب) تجزئة  57ج) جقم) فألج�شي،)

فألندلس طريق مكناس فاس.

(: فلشركة) جأسمال  مبلغ 

من) مكون  دجهم  (1.000.000

10.000)حصة فلذي  متلكها فلسيد)

فسماعيلي نوج فلد ن فلساكن ب جقم)

1ج)ب2)تجزئة فلعنربة زوفغة فاس.

غرض فلشركة):)فألشغال فملختلفة)

أو فلبناء.

فالستيبفد و فلتصد ر.))

فلتجاجة فملختلفة.
نوج) فسماعيلي  (: للسيد) فلتسييب 

فلد ن.

فرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة))99)سنة فبتدفءف من تقييدها)

بالسجل فلتجاجي.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بفاس)) فلتجاجية  فملحكمة  ضبط 

جقم) تحت  (،2022 بتاجيخ) 2) نا ر)

بالسجل) فلشركة  تسجيل  وتم  9جج)

فلتجاجي تحت جقم)70981.

200 P

SAKHAM
تأسيس شركة

أشغال) (: فالرتماعي) فلهدف 
فلنقل) فلبضائع،) نقل  مختلفة،)

وفللورستيك.
فالستيبفد وفلتصد ر،)فلبناء.

(،2859 فلعماجة) (11 جقم) (: فملقر)
تجزئة سيدي فلعربي عين فلعودة.

جفسمال فلشركة):)100.000)دجهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دجهم للحصة فلوفحدة.
هشام بلفقيب جقم بطاقة تعريفه)

جGK5992)ب)1000)حصة.
فملسيب):)هشام بلفقيب.

جقم فلتسجيل باملحكمة فالبتدفئية)
بتماجة)135063.

201 P

NADAMRI RENT CAR
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمور  
25)نوفمرب)2016،)تم تأسيس شركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذفت 

وحيد لها فملوفصفات فلتالية):
 NADAMRI RENT (: فلتسمية)

.CAR
فلهدف فالرتماعي):)كرفء)فلسياجفت.
فلطا�شي) زنقة  (: فالرتماعي) فملقر 
عمر جقم)624)تجزئة فملنى فلخميسات.
فملدة):)99)سنة من تاجيخ فلتأسيس,
 100.000 في) حدد  (: فلرفسمال)
حصة) (1000 إلى) مقسمة  دجهم 
للحصة) دجهم  (100 من) فرتماعية 

فالرتماعية.
فلسيد بوتنزفج فدجيس)1000)حصة)

فرتماعية.
تسييب فلشركة):)عين فلسيد حسن)
رميع) مع  للشركة  وكيال  عامري 

فلصالحيات.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) فملحكمة  لدى  فلضبط 

بالخميسات.
سجل تجاجي جقم)9 278.

202 P

AXELINK MAROC
شركة ذفت مسؤولية محدودة
جأس مال : 1.000.000 دجهم

فملقر فلرئي�شي : 109 زنقة فبرفهيم  
نخاي فلدفج فلبيضاء

بتاجيخ) عرفي  عقد  بمور  
بتاجيخ) ومسجل  (2018 12)ديسمرب)
جقم) تحت  (،2018 ديسمرب) (25
شركة) شريك  قرج  (،978691234

AXELINK MAROC)ما  لي):
بيع فلحصص):

فلسيد هشام مومن فلذي  متلك)
حصة،) 000ج) أي) فلحصص  رميع 
فدجيس) للسيد  حصة  (1.050  بيع)

سودفلي.
خالل) من  فملال  جفس  في  فلزيادة 
رد د) من  فلتبحيل  حساب  دمج 
من) لجعلها  فلنقد ة  وفملساهمات 
 1.000.000 إلى) دجهم  00.000ج)

دجهم.
توزيع رد د لرأس فملال):

فلسيد هشام مومن  متلك)6.500  
حصة.

سودفلي  متلك) فدجيس  فلسيد 
500.ج)حصة.

رد دة) تشغيل  عالمة  تعيين 
جقم) تحت  (AXM باسم) مسجلة 

.199288
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بالدفج فلبيضاء.
203 P

STE AQQA INC
SARL AU

تفويت فلحصص فالرتماعية ونقل 
فملقر فالرتماعي لشركة وتعد ل 

فملوضوع فالرتماعي
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
 2021 ديسمرب) فاتح  بتاجيخ  فملنعقد 
ذفت) شركة  س  ن  ف  عقا  لشركة 
فلشريك) ذفت  فملحدودة  فملسؤولية 
دجهم،) (100.000 جأسمالها) فلوحيد،)

مقرها فالرتماعي):
تاجكة) حي  (07 جقم) (08 فلزنقة)

فلجد دة فلرشيد ة.

فملكت ) تشكيل  بعد  ذلك  قرجو 

فملتكون من فلسادة):

فحماد فبرفهيم مسيب.

فالرتماعية) فلحصص  تفويت 

وذلك ب):

فرتماعية) حصة  2ج8) تفويت)

فململوكة):)فلسيد فحماد فبرفهيم لكل)

 168) فبرفهيم) محمد  وفلسيد  من 

وفلسيد  ونس) فرتماعية)) حصة 

فرتماعية)) حصة  (166) فبرفهيم)

 166) فبرفهيم) زكرياء) وفلسيد 

سمية) وفلسيدة  (( فرتماعية) حصة 

فرتماعية)) حصة  (166) فبرفهيم)

وفلسيدة سمية فبرفهيم)(166)حصة)

فرتماعية))موزعة كما  لي):

 16800 فبرفهيم) فحماد  فلسيد 

دجهم ب)168)حصة.

 16800 فبرفهيم) محمد  فلسيد 

دجهم ب)168)حصة.

 16600 فبرفهيم) فلسيد  ونس 

دجهم ب)166)حصة.

 16600 فبرفهيم) زكرياء) فلسيد 

دجهم ب)166)حصة.

 16600 فبرفهيم) سمية  فلسيدة 

دجهم ب)166)حصة.

 16600 فبرفهيم) هند  فلسيدة 

دجهم ب)166)حصة.

(: فلشركة) جأسمال  مجموع 

100.000)دجهم ب)1000)حصة.

فالرتماعي) فملوضوع  تعد ل 

للشركة وذلك ب):

مقهى،) (: فلتالي) فلنشاط  فضافة 

مطعم.

تغييب فملقر فالرتماعي لشركة من)
فلزنقة)08)جقم)07)حي تاجكة فلجد دة)

 21 فلرئيسية) فلطريق  إلى  فلرشيد ة 

سابقا قرب مطاج موالي علي فلشريف)

فلرشيد ة.

فلتسييب):)فملسيب فلوحيد للشركة):)

فلسيد فحماد فبرفهيم.

باملحكمة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بتاجيخ) بالرشيد ة  فالبتدفئية 
9)ديسمرب)2021،)جقم)2021/607.

204 P
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STE AZZAZI AGRI
SARL AU

تأسيس شركة
بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
2021،)تم تأسيس شركة)  1)أكتوبر)
وذفت) فملحدودة  فملسؤولية  ذفت 

فلشريك فلوحيد فلتي تتميز بما  لي):
فعزفزي) (: فالرتماعية) فلتسمية 

فكري.
موضوع فلشركة):)فلتغذ ة فلعامة.

فالستغالل فلزجفعي.
فألشغال فملختلفة.

قصر) (29 جقم) (: فالرتماعي) فملقر 
(: ب) ص  مذغرة  رماعة  فلحيبوس 

261)فلرشيد ة.
فملدة):)حددت مدة فلشركة في)99 

سنة فبتدفء)من تاجيخ تأسيسها.
جأسمال فلشركة):)100.000)دجهم)

مقدفج فلحصة)100)دجهم.
فلحصص):)فلسيد مصطفى عوني)

1000)حصة.
فلسيد) (: فملسيب فلوحيد) (: فلتسييب)

مصطفى عوني.
باملحكمة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
 27 بتاجيخ) بالرشيد ة  فالبتدفئية 
فلسجل) جقم  تحت  (،2021 أكتوبر)

فلتجاجي)55ج15.
205 P

STE FOTALHA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة
بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ج1)سبتمرب)2021،)تم تأسيس شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدودة وفلتي تتميز)

بما  لي):
فوطلحة) (: فالرتماعية) فلتسمية 

ذ م م.
موضوع فلشركة):)أشغال مختلفة.
قصر ملحيب كية) (: فملقر فالرتماعي)
عمالة) فجفود  ز  ص  ع  فملعاضيض 

فلرشيد ة.
في فلشركة  مدة  حددت  (:  فملدة)

 99)سنة فبتدفء)من تاجيخ تأسيسها.
جأسمال فلشركة):)500.000)دجهم)

مقدفج فلحصة)100)دجهم.

فلسيد محمد طلحة) (: فلحصص)
2500)حصة.

 2500 فلسيد عبد فلحق حجيوي)
حصة.

فلسيد) فألول  فملسيب  (: فلتسييب)
محمد طلحة.

فلسيد عبد فلحق) (: فملسيب فلثاني)
حجيوي.

باملحكمة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بتاجيخ بالرشيد ة   فالبتدفئية 
 11)أكتوبر)2021،)تحت جقم فلسجل)

فلتجاجي)1جج15.
206 P

ASSURANCES AHNYNE
SARL AU

فملقر فالرتماعي : إقامة أم كلثوم 
عماجة أ جقم ج شاجع حسان 2 فلرباط
فلسجل فلتجاجي : 66681 فلرباط

جفع جأس فملال فلشركة
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملنعقد بتاجيخ)ج1) نا ر)2022،)تمت)

فملصادقة على ما  لي):
جفع جأسمال فلشركة من)100.000 

إلى)2.000.000)دجهم.
وبناء)عليه تم تعد ل فلبند جقم)8 
و9)من فلقانون فألسا�شي للشركة على)

فلنحو فلتالي):
بمبلغ) فملال  جأس  تحد د 
إلى) مقسمة  وهي  دجهم  (2.000.000
20.000)سهم بقيمة)100)دجهم لكل)

منها،)للسيد فحنين عبد فللطيف.
فإل دفع فلقانوني):)قد تم باملحكمة)
جقم) تحت  فلرباط  في  فلتجاجية 

121566)بتاجيخ) 2) نا ر)2022.
207 P

منافذ كونسلتينغ
فلهاتف):)0537895597/0662663504

CAFE RIO VERT
SARL

RC(N°98371 RABAT
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
تمت) (،2022 5) نا ر) في) فملنعقد 

فملصادقة على ما  لي):

فلصروخ) فلسيد  تفويت حصص 

للسيد) سهم  (1600 فللطيف) عبد 

و1600  فلرحمان  عبد  فلحوفصلي 

سهم للسيدة فوديش خد جة.

عبد) فلصروخ  فلسيد  فستقالة 

فلحوفصلي) فلسيد  وتعيين  فللطيف 

عبد فلرحمان مد رف رد دف لفتبة غيب)

محدودة.

للشركة) فلقانوني  فلشكل  تعد ل 

.SARL(إلى(SARL AU(من

وبهذف فقد تم تعد ل فلبنود جقم)

فألسا�شي) فلقانون  من  و9) (8 (،7 (،1

للشركة.

فإل دفع فلقانوني قد تم باملحكمة)

فلرقم) تحت  فلرباط  في  فلتجاجية 

75 121)بتاجيخ)19) نا ر)2022.

208 P

KIMIL BUSINESS
SARL AU

تأسيس شركة محدودة فملسؤولية 
ذفت شريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي محرج بالدفج)

 2021 سبتمرب) 0ج) بتاجيخ) فلبيضاء)

تم وضع فلقوفنين فالساسية لشركة)

شريك) ذفت  فملسؤولية  محدودة 

وحيد باملوفصفات فلتالية):

فلشكل فلقانوني):)شركة محدودة)

فملسؤولية ذفت شريك وحيد.

كيميل) (: فالرتماعية) فلتسمية 

بيزنيس.

فلتجاجة) (: فالرتماعي) فلهدف 

وفلتجاجة فاللكتبونية.

إقامة) (117 (: فالرتماعي) فملقر 
فلطابق) مونيب،) فبنو  زنقة  فلزجقاء،)

فألول،)جقم)2،)فلدفج))فلبيضاء.

 100.000 في) محدد  (: فلرأسمال)

دجهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

دجهم للحصة فلوفحدة مكتتبة) (100

فلشريك) طرف  من  كليا  ومحرجة 

فلوحيد.

سنة تبتدئ من تاجيخ) (99 (: فملدة)

فلتسجيل في فلسجل فلتجاجي إال إذف)

تم حلها أو تمد دها.

فلحكيم) عبد  فلسيد  (: فلشركاء)

 ABDELHAKIM قسومي)

مغربية) رنسيته  (،KASSOUMI

فملزدفد بتاجيخ)ج) نا ر)ج198،)فلحامل)

(،BK27995ج للبطاقة فلوطنية جقم)

دفج) (19 جقم) فلكنز  بإقامة  فلساكن 

بوعزة فلنوفصر فلدفج فلبيضاء.

فلتسييب):)عهد للسيد عبد فلحكيم)

غيب) ملدة  للشركة  كمسيب  قسومي 

محددة.

قرفج) بوفسطة  :) تم  تخصيص)

فلشريك فلوحيد توزيع فلربح فلصافي)

وبعد) فلسابقة  فلخسائر  بعد خصم 

فستخالص فحتياط)5%)من فألجباح.

من) تبتدئ  (: فالرتماعية) فلسنة 

كل) من  ديسمرب  آخر  إلى  فاتح  نا ر 

سنة.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

2021،)تحت) 9) نا ر) فلبيضاء)بتاجيخ)
فلشركة) وتسجيل  (799669 جقم)

بالسجل فلتجاجي لدى نفس فملحكمة)

تحت جقم)521909.

209 P

BABARIA MAROC
شركة محدودة فملسؤولية

مقرها فالرتماعي : زفوية زنقة 

فرفنكالن وزنقة كلو فون بروفانس، 

عماجة جقم 7، إقامة  اسين 10، 

فلطابق فلخامس، شقة جقم 15،

حي كوتيي فلدفج فلبيضاء
جفسمالها : 100.000 دجهم

فلسجل فلتجاجي : فلدفج فلبيضاء
جقم  ج 0ج1ج 

تصفية فلشركة

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

ماجوك) باباجيا  لشركة  فالستثنائي 

 BABARIA(شركة محدودة فملسؤولية

بتاجيخ فملنعقد  (MAROC SARL 

 1ج)أغسطس)2021،)تقرج ما  لي):

فحص فلحسابات وفملصادقة على)

تقرير مصفي للشركة.
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وفبرفء) للشركة  فلنهائية  فلتصفية 

ذمة مصفيها.

من) فلشركة  على  فلتشطي  

فلسجل فلتجاجي.

تفويت فلسلط.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفج) فلتجاجية  فملحكمة  ضبط 

(،2022 25) نا ر) بتاجيخ) فلبيضاء)

تحت جقم)809798.

210 P

UNIDESA MAROC
شركة محدودة فملسؤولية

ذفت فلشريك فلوحيد

مقرها فالرتماعي : 11 زنقة فلوحدة 

إقامة فالمام علي فلطابق فلثاني

فلدفج فلبيضاء
جأسمالها : 60.000 دجهم

فلسجل فلتجاجي : فلدفج  فلبيضاء 
جقم 5 0ج1ج

فلحل فملسبق للشركة
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

أونيديسا) لشركة  فالستثنائي 

فملسؤولية) محدودة  شركة  ماجوك،)

 UNIDESA فلوحيد) فلشريك  ذفت 

فملنعقد بتاجيخ) (MAROC SARL AU

15)ديسمرب)2021،)تقرج ما  لي):

فلحل فملسبق للشركة.

صوجف ا) أنا  فلسيدة  تعيين 

 ANA SORAYA ألفاجيس) دومينكيز 

DOMINGUEZ AL VARE)كمصفية)

مهامها كمسيبة وكذف) للشركة وإنهاء)

فرفنسيسكو) فلسيد  فملسيب  مهام 

 FRANCISCO خافييب أوليا كاجتجينا)

.JAVIER OLEA CARTAGENA

تحد د مقر فلتصفية في فلعنوفن)
فلتالي):)11)زنقة فلوحدة إقامة فالمام)

علي فلطابق فلثاني فلدفج فلبيضاء.

تفويت فلسلط.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

للدفج) فلتجاجية  فملحكمة  ضبط 

(،2022 25) نا ر) بتاجيخ) فلبيضاء)

تحت جقم)809865.

211 P

HINOJOSA AFRIQUE
شركة محدودة فملسؤولية

ذفت شريك وحيد
جأسمالها : 2.000.000ج دجهم

فملقر فالرتماعي : 11 زنقة فلوحدة، 
إقامة فإلمام علي، شقة جقم 2،

فلدفج فلبيضاء
فلسجل فلتجاجي : فلدفج فلبيضاء

جقم ج5792 
تحيين فمللف فلقانوني

فلشريك) قرفج  محضر  بمقت�شى 
ففريك) إ نوخوزف  لشركة  فلوحيد 
شركة) (HINOJASA AFRIQUE
شريك) ذفت  فملسؤولية  محدودة 
نوفمرب) (22 بتاجيخ) فلصادج  وحيد 

2021،)تقرج ما  لي):
لشركة) فلقانوني  فمللف  تحيين 
إ نوخوزف أفريك تبعا لتغييب فلتسمية)
فملسماة) فألم  للشركة  فالرتماعية 
حاليا إ نوخوزف باكارين كروب س ل.
فالساسية) فلقوفنين  تحيين 

للشركة.
فلتعد ل فملالزم للقوفنين فألساسية)

للشركة.
تفويت فلسلط.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 
2022،)تحت) فلبيضاء)بتاجيخ)6) نا ر)

جقم)807564.
212 P

 MOROCCO & WEST
 AFRICA CONSTRUCTION

COMPANY
SARL

 A إقامة سانطرفل باجك عماجة
مكت  جقم  1 فلطابق فلثاني

 حي فلباجك فملحمد ة
تأسيس شركة محدودة فملسؤولية

حرج) عرفي  عقد  بمقت�شى 
(،2022 ج) نا ر) تاجيخ) في  باملحمد ة 
فلقانون فالسا�شي لشركة) إنشاء) ( تم)
خصائصها) فملسؤولية  محدودة 

كالتالي):

ففريكا) ويست  مروكو  (: فلتسمية)
كونستبكشن كومبني.

فملباني) تشييد  مقاول  (: فملوضوع)
فلعامة أو فلخاصة.

شركة فلهندسة فملدنية.
من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)

فلتأسيس.
في) محدد  (: فلشركة) جفسمال 
 1000 إلى) مقسم  دجهم  (100.000

حصة من فئة)100)دجهم للحصة.
فلسيد محمد بوزيد)550)حصة.
فلسيدة جغدة بوزيد)250)حصة.

 200 دحمان) فلد ن  بدج  فلسيد 
حصة.

فلسيد) تعيين  تم  فلشركة  إلدفجة 
محمد بوزيد كمسيب للشركة وفلسيد)
مسيب) كمساعد  دحمان  فلد ن  بدج 

للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) فملحكمة  لدى  فلضبط 
باملحمد ة  وم)19) نا ر)2022،)تحت)

جقم)102.
213 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEILS(&(ASSISTANCES(FISCALES 

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA    AL   JADIDA

3F AKNOUL
SARL

جأسمالها : 100.000 دجهـم
مقـرها فالرتماعي: دوفج فملرج فكنول   

تـــــــــازة
تـــشطــيـ 

بتـاجيخ) عرفي  عقـد  بمورـ  
للفصل) ووفقا  (،2021 9)ديسمرب)
للشركة) فألسا�شي  فلقانون  من  (26
F AKNOULج  ( شركة) شركاء) قرج 
جشيد) بوعيادي  فلسيد  (SARL
وفلسيد) هللا  عبد  بوبكاجي  وفلسيد 
بصفتهم مصفون حل) حاجي شكيب،)

فلشركة.
بكتـابة) فلقـانونـي  فإل دفع  تـم 
بتـازة) فالبتـدفئية  باملحكمـة  فلضبط 
6) نا ر) بتـاجيخ) (07/2022 تحـت جقـم)

.2022
214 P

GENIUS GLOBE 

DE L’INFORMATIQUE 

 ET SERVICES DIVERS -

 2GISD
SARL 

تصفية فلشركة 
فلعام) فلجمع  قرفج  بمقت�شى 

بتاجيخ) بتماجة،) فملنعقد  فلعادي  فلغيب 

فلشركاء) قرج  (،2021 1ج)ديسمرب)

 GENIUS GLOBE DE لشركة)

 L’INFORMATIQUE ET SERVICES
 2 جقم) ( (،DIVERS »2GISD» SARL

ساحة أبو بكر فلصد ق شقة جقم)6 

أكدفل)-)فلرباط ما لي):)

فملوففقة على حسابات فلتصفية

إنهاء)تصفية فلشركة.

إبرفء)ذمة فملصفي فبرفء.

فسئلة مختلفة.

للشركة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فملحكمة) لدى  فلضبط  بكتابة 

بتاجيخ) 2) نا ر) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)121563.

سجل تجاجي جقم)115077.

215 P

CAFE DU NIGER
SARL

جأسمالها : 100.000 دجهم

فملقر فالرتماعي :   زنقة فلنيجر

حي فملحيط فلرباط

إغالق وتصفية فلشركة
تبعا ملا راء)في محضر فلجمع فلعام)

فالستثنائي فملنعقد بتاجيخ)1ج)ديسمرب)

2021،)تقرج ما  لي):

بعد) لحرش  ( مو�شى) فملصفي 

فالستماع للتقرير حول رميع عمليات)

فلتقرير) حول  وففق  فلقد  فلتصفية 

وكذلك فلحساب فلنهائي للتصفية.

فلجمع) قرج  فقد  سبق  ملا  تبعا 

فلصالحيات) رميع  منح  فلعام 

) نهي مسطرة فلتصفية) للمصفي كي)

فالرتماعي)   فملقر  للشركة  فلنهائية 
زنقة فلنيجر حي فملحيط فلرباط.
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تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكمة)

(،2022 25) نا ر) بالرباط) فلتجاجية 

تحت جقم)121588.

216 P

A S A R AMENAGEMENT
SARL

تأسيس شركة
فسم فلشركة):

.A S A R AMENAGEMENT SARL 

فألشغال) (: فالرتماعي) فلهدف 

فملختلفة وفلبناء.

كد م) فشرف  محمد  (: فلتسييب)

وسكينة بولبقاج.

فملقر فالرتماعي):)شقة)1)تجزئة)91 

خلوطة)2)هرهوجة تماجة.
جفسمال فلشركة):)100.000)دجهم)

مقسمة كالتالي):

دجهم) (100 فئة) من  حصة  (500

محمد فشرف كد م.

دجهم) (100 فئة) من  حصة  (500

سكينة بولبقاج.
جقم بالسجل فلتجاجي)ج521ج1.

217 P

LEADESIGN
تصفية فلشركة

وفنعقاد) فلخاص  فلعقد  حس  

فالستثنائي  وم) فلعام  فلجمع 

باملقر فالرتماعي) (،2021 22)ديسمرب)

فلثاني) فلحسن  شاجع  7 ج) للشركة)

فلرباط،) فكدفل  د وج رامع  (1 شقة)

 LEADESIGN شركة) مسيب  قرج 

ما  لي):

فلعمليات) وإنهاء) فلشركة  تصفية 

 22 تاجيخ) من  فعتباجف  بها  فملتعلقة 

ديسمرب)2021.

تعيين فلسيد شادلي حمزة فلحامل)

جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.X 02257

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1) نا ر) بالرباط  ومه) فلتجاجية 

2022،)تحت جقم)121360.

218 P

EBEN CNOCEPT
تأسيس شركة

تم تأسيس) (2022 17) نا ر) بتاجيخ)

 شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة بشريك

وحيد ذفت فملوفصفات فلتالية):

.EBEN CONCEPT(:(فلتسمية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدودة بشريك وحيد.

فلهدف):)مقاول في فلتدبيب وتسويق)

فالستيبفد) فلبناء،) أشغال  فألثاث،)

وفلتصد ر.

زنقة) ج) تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر 

عبد فلرحمان فلغافقي عماجة فإلقامة)

أكدفل) (2 شقة) أ  مدخل  فلجميلة 

فلرباط.

فملدة):)99)سنة.

فلرأسمال):)10.000)دجهم مقسمة)

دجهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

للوفحدة.

بوحموش فنس بحصة) (: فلشركاء)

100)دجهم.

فلتسييب):)بوحموش فنس.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكمة)

26) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)121644.

219 P

CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدودة فملسؤولية)

ذفت فلشريك فلوحيد

جأسمالها):)500.000)دجهم

1)شاجع فلشهيد ضياء)فلرحمان قطاع)1)بلوك ج)

فلسوي�شي فلرباط

COOKING CORNER
SARL

شركة محدودة فملسؤولية

ذفت جأسمال 100.000 دجهم

7ج1 شاجع محمد فلسادس 

فلسوي�شي - فلرباط

بمقت�شى عقد عرفي حرج بالرباط)

وسجل بتاجيخ) (2021 بتاجيخ) ) ونيو)

فلنظام) إنشاء) تم  (2021 22) وينو)

فألسا�شي لشركة محدودة فملسؤولية):

 COOKING (: فلشركة) تسمية 

. CORNER SARL

فلهدف فالرتماعي):)

فملباشر،) فلبيع  فملطاعم،) خدمة 

تقد م) للمنازل،) فلطلبات  توصيل 

فلطعام فملتنقل.

 تقد م فلخدمات فملتعلقة باملقاهي،

وخدمات) فملطاعم  كريم،) فآليس 

فلتموين.

 تنظيم حفالت فالستقبال وفلبوفيهات

لجميع فلفئات.

فلخرز) أنوفع  رميع  فملخبوزفت،)

فملخصص للبيع بالجملة،)بالتقسيط)

أو في مرفكز فلبيع فلكربى.

خدمة فلحلويات بجميع أنوفعها.

فستيبفد،)توزيع وتسويق أي منتج)

غذفئي.

فملقر فالرتماعي):)7ج1)شاجع محمد)

فلسادس فلسوي�شي فلرباط.

فملدة):)99)سنة من  وم فلتسجيل)

في فلسجل فلتجاجي.

تحد د) تم  (: فلشركة) جأسمال 

جأسمال فلشركة بـ)100.000)دجهم.

فلتسييب):)يشتبك في إدفجة فلشركة)

كل من):

فلحامل) كرفتي  أحمد  فلسيد 

جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.F273649

فلحاملة) صغيب  ملياء) فلسيدة 

 A جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.797297

فلشركاء):

:)670)حصة) فلسيد أحمد كرفتي)

فرتماعية.

0جج)حصة) (: فلسيدة ملياء)صغيب)

فرتماعية.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني باملحكمة فلتجاجية بالرباط)

جقم) تحت  (2022 26) نا ر) في)

89ج157.
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PROT LYAUTEY TRAVAUX
 شركة محدودة فملسؤولية

ذفت فلشريك فلوحيد
جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها فالرتماعي : جقم 2ج زنقة 172 
ففكا فلطابق فألول فلقنيطرة
تغييب تسمية ونشاط فلشركة

فلجمع) محضر  بمقت�شى  (: أوال)
فملنعقد) للشركة  فالستثنائي  فلعام 
 2021 ديسمرب) (7 بتاجيخ) بالقنيطرة 
 WATER(قرج فلشريك فلوحيد لشركة

FISH)ما  لي):
 WATER(تغييب تسمية فلشركة من
 PORT LYAUTEY(إلى(FISH SARL AU

.TRAVAUX SARL AU
للشركة) فلتجاجي  فلنشاط  تغييب 

إلى):
فألشغال فملختلفة،)بيع موفد فلبناء)

وفلبيع وفلشرفء.
تعد ل فلبند ن)2)و)ج)من فلقانون)

فألسا�شي.
تم) (: فلقانوني) فإل دفع  (: ثانيا)
فإل دفع فلقانوني باملحكمة فالبتدفئية)
بالقنيطرة بتاجيخ)18) نا ر)2022)وتم)
فلتجاجي) بالسجل  فلشركة  تسجيل 

تحت جقم)90036.
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SIDRA TRADING
SARL AU

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالرباط قد تم وضع) (2022 5) نا ر)
تحمل) لشركة  فألسا�شي  فلقانون 

فلخصائص فلتالية):
.SIDRA TRADING(:(فلتسمية

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 
فلشريك) ذفت  فملحدودة  فملسؤولية 

فلوحيد.
فلتصد ر) (: فالرتماعي) فلهدف 
وفملعدفت) فآلالت  لجميع  وفالستيبفد 

وفلسلع فملختلفة،)فلتجاجة.
دجهم) (100.000 (: فملال) جأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
على) موزعة  للحصة  دجهم  (100

فلشكل فلتالي):
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علي) سالم  حميد  ناصر  فلسيد 
فلدجعي):)1000)حصة.

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

من فاتح  نا ر إلى (:  فلسنة فملالية)
عدف ما  فلسنة  كل  من  ديسمرب   1ج)
فلسنة فألولى تبتدء)من تاجيخ فلتسجيل.
جياض) (8 عماجة) (: فملقر فالرتماعي)
فلرياض)) حي  (15 شقة) فألندلس 

فلرباط.
فملسيب):)فلسيد ناصر حميد سالم)

علي فلدجعي.
جقم فلتسجيل فلتجاجي):)ج1 157.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بالرباط تحت جقم)121649 

بتاجيخ)26) نا ر)2022.
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 COMPAGNIE GENERALE
 DE CONSTRUCTION ET
RENOVATION C .G. C. R

طرف) من  محرج  عقد  بمقت�شى 
موثقة) فلعوفي  صونيا  فألستاذة 
 2021 ديسمرب) (15 بتاجيخ) بالرباط 
تم فلتوقيع على محضر فلجمع فلعام)
 COMPAGNIE GENERALE لشركة)
 DE CONSTRUCTION ET
شركة) (RENOVATION C. G. C. R
ذفت مسؤولية محدودة ذفت فلشريك)

فلوحيد وفلذي تقرج فيه ما  لي):
فلسيد) فلسابق  فملسيب  فستقالة 
فلسيد) وتعيين  بنجلون  تويمي  فنس 
فلجد د فلسيد محمد أتودف لفتبة غيب)

محددة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2) نا ر) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج02ج 1.
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S.SISILIA
SARL AU

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
2021)قد) 0ج)ديسمرب) فلرباط بتاجيخ)
مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك وفحد):

.S.SISILIA SARL AU(:(فلتسمية

فملعدفت) بيع  (: فالرتماعي) فلهدف 

وفللوفزم فملكتبية.
جأسمال فلشركة):)100.000)دجهم)

مقسمة إلى)1000)حصة من فئة)100 

فلوفحدة موزعة على) للحصة  دجهم 

فلشريك فلوحيد على فلشكل فلتالي):

 1000 فلوففاء) فبو  فلرحيم  عبد 

حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلنهائي أي من تاجيخ وضع)

فلسجل فلتجاجي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.

فملقر):)21)ساحة أبو بكر فلصد ق)

فلشقة)8)أكدفل فلرباط.

فملسيب):)عبد فلرحيم فبو فلوففاء.
فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  جقم 

99ج157.
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 STE « ATELIER & SERVICES

« SUD SAHARA
SARL AU

( ASSS ) :  باختصاج

تأسيس شركة
بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

22/12/2021))تم إنشاء)شركة ذفت)

وحيد) بشريك  فملحدودة  فملسؤولية 

بالخصائص فلتالية):)

 ATELIER(&(SERVICES(«(فلتسمية

( ASSS()(:باختصاج(»SUD SAHARA

فلشركة) هدف  :) تعلق  فلنشاط)

باملغرب وبالخاجج ب):

-)فلتسييب فلتقني للسفن.

ولد) علي  شاجع  (: فالرتماعي) فملقر 

فلبون جقم)06)فلدفخلة.)

سنة فبتدءف من تاجيخ) (99 (: فملدة)

فلتأسيس).
جأس فملال):)حدد في مبلغ)100.000 

دجهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)دجهم للوفحدة.

توزيع جأس فملال):

 1000 (: فلهبيبي) صالح  فلسيد  (-

حصة.

تم تعيين فلسيد صالح) (: فلتسييب)

فلهبيبي كمسيب للشركة.

من) تبتدئ  (: فالرتماعية) فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في)1ج)ديسمرب.

باملحكمة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بتاجيخ) فلذه   بوفد  فالبتدفئية 

 99/2022 تحت جقم) (21/01/2022

وبالسجل فلتجاجي تحت جقم)20517.
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RAFA STYLE
تأسيــس شركــــة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة بمسـاهـم وفحــد
بـتاجيخ) فلعرفـي  للعقـد  تـبعا 

قـوفنـيــن) وضــع  تـــم  (،16/11/2021

فلـشـركة ذفت فملميزفت فلـتاليـة)

  RAFA STYLE(:((فلتسميـــة

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدودة بمسـاهـم وفحــد.

فملوضـــوع):

بيع،) شرفء،) تشغيل،) إنشاء،) (-

تجاجة،)تسويق وتوزيع وحدة تصد ر)

فملنتجات فلنهائية كاألقمشة و فملالبس)

فلجاهزة للنساء)وفألطفال،
)فملقـر فلرئـيسـي):)زنقة جقم) 2،)جقم)

ج0،)شاجع عالل بن عبدهللا،)فلعيون.

فلرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

دجهم مقسمة إلى 000 1 حصة من 

تملكها  للوفحدة،  دجهم   100 فئة 

فاطمة) فلرحالي   : فلسيدة   : بالكامل 

فلزهرفء.

)فإلدفجة):)تـسـيب من طــرف))فلسيدة)

فلرحالي فاطمة فلزهرفء.))

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع  (
فلضبط باملحكمة فالبتـدفئـية بالعيون)

جقم) تحت  11/2021/ج2) بتاجيخ)

وتم تسجيلها بالسجل)) (3568/2021

فلتجاجي تحت فلرقم فلتحليلي عدد):)

8997ج.
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STE MOUSSAOUI SHOP

 SARL AU

RC : 39987

تأسيس شركة
 2 /01/2022 تم بالعيون بتاجيخ)

فملسؤولية) ذفت  شركة  إنشاء)

فملحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

فلتالية):

 MOUSSAOUI« (: فلتسمية)

.» SHOP

إنشاء) فلتجاجة فلعامة،) (: فلنشاط)

وتصميم وبيع وشرفء)فملالبس.

فلوحدة) شاجع  فالرتماعي:) فملقر 

فلعربية جقم)1ج)مكرج حي فلوحدة)01 

فلعيون.)

)سنة فبتدءف من تاجيخ) (99 (: فملدة)

فلتأسيس.

دجهم) (100.000 (: فملال) جأس 

موزعة) حصة  (1000 على) مقسمة 

كالتالي):

 1000 (: فلسيد  وسف فملوساوي)

حصة.

فلتسييب تم تعيين فلسيد  وسف) (

فملوساوي كمسيب وحيد للشركة ملدة)

غيب محدودة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية  باملحكمة 

01/2022/ 2)تحت جقم)2022/ 19.
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  SOCIETE KRAIMA S.N.C

تغييب شركة 
سجل تجاجي جقم 1ج28

فلتغييب) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 

باملميزفت فلتالية):

فلتشطي  أولي في فلشركة.)

باملحكمة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

19/01/2022)تحت جقم)158/22.
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د وفن فألستاذ خليل متحد

موثق بوردة

شاجع محمد فلخامس إقامة فلربكة فلطابق)

فألول جقم)6

شركة سوكادر
ش.ذ.م.م ش.و

جأسمالها فالرتماعي 7.500 5.7  
دجهم

مقرها فالرتماعي  بوردة ملتقى 
شاجع فلدج فوفي ورمال فلد ن 

فألفغاني فلطابق فلثاني إقامة فألمل 
جقم 18 

فلسجل فلتجاجي : 38641
من) حرج  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثق) متحد  خليل  فألستاذ  طرف 
12/2021/ج2)مسجل) بوردة بتاجيخ)
سجل) (,29/12/2021 بوردة بتاجيخ)
فلقانون) وضع  تم  5ج55ج,) فإل دفع)
فملسؤولية) ذفت  ( للشركة) فألسا�شي 
فملحدودة ذفت شريك وحيد باملميزفت)

فآلتية):
ذ.م.م) ش.) سوكادج«) (« (: فلتسمية)

ش.و.
هذه) تقوم  (: فالرتماعي) فلهدف 
بالخاجج) أو  باملغرب  سوفء) فلشركة 

بالعمليات فآلتية):
إنعاش عقاجي.

بيع وشرفء)وتشييد فألجف�شي.
فلتصد ر و فالستيبفد.

ملتقى) بوردة  (: فالرتماعي) فملقر 
فلد ن) ورمال  فلدجفوفي  شاجع 
فألفغاني إقامة فألمل جقم)18)فلطابق)

فلثاني.
من  وم)) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتقييد بالسجل فلتجاجي.
فلسيد) قدم  (: فملساهمات)
للشركة) بوشيخي  عبد فلقادج 

فملساهمات فلتالية):
مساهمة عينية):

فملتمثلة) فملشاعة  فلحقوق  كافة 
1/2)من فمللك فملسمى)»شنطوب«) في)
مساحتها) ( عاجية) أجض  من  فملتكون 
بوردة)) فلكائنة  ( مربعا) متبف  (105 
طريق بني زناسن وفلفتوفكي موضوع)

 .O/762(فلرسم فلعقاجي عدد

فلرأسمال فالرتماعي):))))))

للشركة) فالرتماعي  فلرأسمال 

دجهم)) (5.7 7.500) ( فملذكوجة أعاله)

مقسم))إلى)(75 .57))حصة من)))فئة)

100)دجهم)))على فلشكل فلتالي):)

(: بوشيخي) فلقادج  عبد  فلسيد 

75 .57)حصة فرتماعية.

حصة) (57. 75 (: فملجموع)

فرتماعية.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

بصفته) بوشيخي  فلقادج  فلسيد عبد 

مسيب وحيد للشركة فملذكوجة ملدة غيب)

محدودة.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة ضبط)

بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية  فملحكمة 

20/01/2022)تحت عدد)190.
نسخة قصد فلنشر و فلبيان

فألستــــاذ))خليل))متحد
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LE FENG CHUI
SARL AU

AU(CAPITAL(DE  100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : 230  SECT 02

LOT OLAD MTAA TEMARA

بتماجة)) مؤجخ  محضر  بمقت�شى 

وضع) تم  (2022 18) نا ر) بتاجيخ)

فلقوفنين فألساسية لشركة محدودة)

فلوحيد) فلشريك  ذفت  فملسؤولية 

فملميزفت فلتالية):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 FENG CHUI SARL (: فلتسمية)

AU)ش.)م.م ش.و.

فلهدف):)شبه صيدلية.

 02 سكتوج) 0ج2) (: فلرئي�شي) فملقر 

تجزئة والد مطاع))تماجة.

من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)

تكوين فلشركة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
بما) فملال  جأس  حدد  (: فملال) جأس 

على) مقسم  دجهم  (100.000 قدجه)

دجهم) (100 بنسبة) حصة  (1000
فلصندوق) في  ودفعت  للوفحدة،)

( فالرماعي للشركة.)))

فألجباح) من  (5 تؤخذ) (: فألجباح)

فلصافية للتأسيس فالحتياطي.)))))))

:)تدفج فلشركة من طرف)) )فلتسييب)

غيب) ملدة  فلسباعي  ميسانة  فلسيدة 

محدودة.)))))))

لكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

تماجة)) فألبتدفئية  باملحكمة  فلضبط 

جقم) تحت  (27/01/2022 ( بتاجيخ)

فلسجل فلتجاجي)ج 52ج1.                                                     
للبيان و فلنشر
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CLEAN CAR
SARL AU

جأسمالها 100.000 دجهم

مقرها فالرتماعي : 15، شاجع 

فألبطال جقم   أكدفل فلرباط

بالرباط) مؤجخ  محضر  بمقت�شى 

وضع) تم  (2021 ديسمرب) ج2) بتاجيخ)

فلقوفنين فألساسية لشركة محدودة)

فلوحيد) فلشريك  ذفت  فملسؤولية 

فملميزفت فلتالية):

 CLEAN CAR WASH (: فلتسمية)

SARL AU ش.م.م ش.و.

فلهدف : تنظيف فرش فلسياجفت.

فملقر فلرئي�شي):)15،)شاجع فألبطال)

جقم) )أكدفل فلرباط.

من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)

تكوين فلشركة.

بما) فملال  جأس  حدد  (: فملال) جأس 

على) مقسم  دجهم  (100.000 قدجه)

دجهم) (100 بنسبة) حصة  (1000
فلصندوق) في  ودفعت  للوفحدة،)

فالرتماعي للشركة.

فألجباح) من  (5% تؤخذ) (: فألجباح)

فلصافية للتأسيس فالحتياطي.

تدفج فلشركة من طرف) (: فلتسييب)

فلسيد محمد حكيم فلرطل ملدة غيب)

محدودة.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بالرباط) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

جقم) تحت  (2022 26) نا ر) بتاجيخ)

فلسجل فلتجاجي)15 157.
للبيان وفلنشر
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فئتمانية علي فلجامعي
69)زنقة تانسيفت شقة جقم)1)أكدفل،)فلرباط

SOCIETE MIDS ATELIER
جقم 21 شاجع حمان فلفطوفكي، 

فلطائرفت فلرباط
تأسيس

حرج) عرفي  عقد  بمقت�شى 
(،2021 ديسمرب) (2 بتاجيخ) بالرباط 
فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 
فملحدودة بشريك وحيد وفلتي تحمل)

فلخصائص فلتالية):
.MIDS ATELIER(:(فلتسمية

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 
فملسؤولية فملحدودة بشريك وحيد.

فلهندسة) (: فالرتماعي) فلهدف 
فملعماجية.

جأسمال فلشركة):)100.000)دجهم)
فرتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقيمة)100)دجهم للحصة فلوفحدة.
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلنهائي.
فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 
ديسمرب من كل سنة ما) 1ج)  نا ر إلى)
تاجيخ) من  تبتدئ  فألولى  فلسنة  عدف 

فلتسجيل بالسجل فلتجاجي.
شاجع) (21 جقم) (: فالرتماعي) فملقر 

حمان فلفطوفكي،)فلطائرفت فلرباط.
فلشركة) بإدفجة  تتكلف  (: فإلدفجة)
ملدة غيب محدودة فلشريكة فلوحيدة)
فلحاملة) سكينة  فدويري  فلسيدة 
جقم) للتعريف  فلوطنية  للبطاقة 

.AA191 
تسجيل) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بكتابة) فلتجاجي  فلسجل  في  فلشركة 
فلتجاجية) فملحكمة  لدى  فلضبط 
تحت) (2022 27) نا ر) بالرباط  وم)

جقم)جج 157.
232 P

STE TOP SERVICES 59
SARL
إعالن

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقنيطرة،)قد تم) (2021  2)ديسمرب)
وضع فلقانون فألسا�شي لشركة تحمل)

فلخصائص فلتالية):



عدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022)الجريدة الرسمية   2162

 STE TOP SERVICES«(:(فلتسمية

.»59 SARL

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

مسؤولية محدودة.

وسيط) (- (1 (: فالرتماعي) فلهدف 

بالعمولة.

2)-)تجاجة.

دجهم) (100.000 (: فملال) جأس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دجهم للحصة فلوفحدة مقسمة)

كما  لي):

فلسيد فتان دجيس):)500)حصة.

فلسيدة فتان ملياء):)500)حصة.

من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)

فلتأسيس.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.

دفجنا) أليانس  (: فالرتماعي) فملقر 

8)س فلطابق فألج�شي) (- (2 (- (1 مهد ة)

فلقنيطرة.

فلتسييب):)فلسيدة فتان ملياء.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) فملحكمة  لدى  فلضبط 

 2022 26) نا ر) بتاجيخ) بالقنيطرة 

تحت جقم)63971.
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MAROC AUDIT ACCOUNT

 CORPS D’ETAT SEPARES DU

BATIMENTS
Sigle : CESB

إنشاء شركة ذفت مسؤولية محدودة 
بشريك وفحد

مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I

أنجزت فلقوفنين) (2022 في) 1) نا ر)

فلخصائص) ذفت  لشركة  فألساسية 

فلتالية):

 CORPS D’ETAT (: فلتسمية)

 SEPARES DU BATIMENTS

.(CESB(
ذفت) شركة  (: فلشركة) نوع 

مسؤولية محدودة بشريك وفحد.

فملوضوع):)(دفخل وخاجج فملغرب)
وفإلنعاش) فلبناء) أشغال  رميع 

فلعقاجي.
فلقيام بجميع فلعمليات فلتجاجية،)
وغيب) فلعقاجية  فملالية،) فلصناعية،)
فلعقاجية فملتعلقة بصفة مباشرة وغيب)
مباشرة بنشاط فلشركة أو أي نشاط)

مماثل أو قري  منه.
سنة تبتدئ من تاجيخ) (99 (: فملدة)

تأسيسها فلنهائي.
زنقة) (10 جقم) (: فلرئي�شي) فملقر 
فلدفج) (5 فلشقة) ج) فلطابق) فلحرية 

فلبيضاء.
 100.000 في) حدد  (: فلرأسمال)
حصة) (1000 إلى) قسم  نقدف  دجهم 

قيمة كل حصة)100)دجهم.
مروفن) فسم  في  كلها  فلحصة 

تمرفوي.
وحيد) كمسيب  عين  (: فلتسييب)

للشركة):
فلوطنية) بطاقته  تمرفوي  مروفن 

.BJ01110ج
فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

 نا ر إلى)1ج)ديسمرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلجهوي) فملركز  بوفسطة  فلتجاجية 

لالستثماج لوال ة فلدفج فلبيضاء.
فلسجل) في  فلشركة  سجلت 
جقم) تحت  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجي 

جج5295.
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STE IMMO CC
SARL AU

فلتصفية فلنهائية للشركة
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملنعقد باملحمد ة بتاجيخ)15)ديسمرب)

2021،)قرج فلشريك فلوحيد ما  لي):
1)-)فنتهاء)تصفية فلشركة.

2)-)إنهاء)مهام فلقائمة بالتصفية.
تام وبدون تحفظ) منح إبرفء) (- ج)

للمصفي طول مدة فلتصفية.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)26) نا ر)

2022)تحت جقم)ج17.
235 P

مكت  فألستاذ عبد فلوهاب فلصد قي

موثق

طريق أنوفل إقامة فلربكة)-)فلطابق فألول جقم)

7)وردة

فلهاتف/فاكس):)0536702555

 SOCIETE INDUSTRIELLE

 DES APPAREILS

 FRIGORIFIQUES DU

MAROC ORIENTAL
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

فملقر فالرتماعي : بوردة 65 شاجع 

عمر فلريفي

فلرأسمال فالرتماعي : 500.000 

دجهم

قرفجفت رماعية للشركاء

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

بتاجيخ بوردة  فملنعقد   فالستثنائي 

فلشركاء) قرج  (،2021 أكتوبر) (16  

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  للشركة 

»فلشركة فلشرقية للتعبئة) وفملسماة)

وفلتغليف فألكياس فلوجقية«)وفملحدد)

 100.000 في) فالرتماعي  جأسمالها 

دجهم،)وفملورود مقرها فالرتماعي في)

تجزئة ميموني) (1 زنقة م) (27 وردة،)

طريق عوفرة،)ما  لي):

محضر) بمقت�شى  فلشركاء) قرج 

فملنعقد) فالستثنائي  فلعام  فلجمع 

بتاجيخ)16)أكتوبر)2021)حل فلشركة)

فلسيدة) وتعيين  موضوعية  ألسباب 

لبطاقة) وفلحاملة  فنزفج  رميلة 

28558ج  فلتعريف فلوطنية جقم ف)

»فلشركة) فملسماة) للشركة  كمصفي 

فلوجقية«) فألكياس  لتعبئة  فلشرقية 

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 

طبقا ملقتضيات)(فملادة)5)من فلقانون)

فألسا�شي للشركة).

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نوفمرب) (19 بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)978ج.
للخالصة وفإلشاجة

فألستاذ عبد فلوهاب فلصد قي
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STE HAJJIX
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدودة
جأسمالها 0.000  دجهم

مقرها فالرتماعي  ، تجزئة قدف 

طريق تازة حي فلوحدة وردة

 2 بتاجيخ) عرفي  عقد  بمور  

تقرج تأسيس شركة) (،2021 نوفمرب)

ذفت مسؤولية محدودة بالخصائص)

فآلتية):

 »HAJJIX« شركة) (: فلتسمية)

ش.م.م.

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدودة.

قدف) تجزئة  فالرتماعي) ،) فملقر 

طريق تازة حي فلوحدة وردة.

نقل فلبضائع) (: فلهدف فالرتماعي)

نيابة عن فلغيب.

بالسياجفت) فلدولي  فلنقل  مقاول 

للبضائع وفألمتعة غيب فملصاحبة.

في) محدد  فالرتماعي  فلرأسمال 

مبلغ)0.000 )دجهم بقيمة)100)دجهم)

للحصة.

تم تعيين فلسيد محمد) (: فلتسييب)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  حاجي 

مسيب) (،2 559 د) ف  جقم  فلوطنية 

للشركة ملدة غيب محدودة.

تم تسجيل فلشركة لدى فملحكمة)

فلتجاجية بوردة تحت فلعدد)38607 

بتاجيخ)7) نا ر)2022.
عن فملتصرف بالشركة
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ARABI UNION GOODS
ش.م.م ش.و

فلرأسمال فالرتماعي : 100.000 

دجهم

فملقر فالرتماعي : إقامة فألمل متجر ج 

طريق فلقنيطرة - سال

بمقت�شى فلجمع فلعام فلتأسي�شي)

(،2021 ديسمرب) (8 بتاجيخ) مؤجخ 

مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذفت شريك وحيد باملميزفت)

فلتالية):
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 ARABI« شركة) (: فلتسمية)
UNION GOODS« ش.م.م ش.و.

ذفت) شركة   : فلقانوني  فلوضع 
مسؤولية محدودة ذفت شريك وحيد.
فلهدف):)فألشغال فملختلفة وفلبناء)

-)فالستيبفد وفلتصد ر)-)فلتجاجة.
فألمل) إقامة  (: فالرتماعي) فملقر 

متجر)ج)طريق فلقنيطرة)-)سال.
فملدة):)حددت مدة فلشركة في)99 

سنة تبتدئ من تاجيخ تأسيسها.
حدد) (: فالرتماعي) فلرأسمال 
 100.000 في) فالرتماعي  فلرأسمال 
حصة) (1000 على) مقسمة  دجهم،)
موزعة) دجهم للوفحدة،) (100 بقيمة)

على فلشكل فلتالي):
 1000 (: فلعربي) هللا  عبد  فلسيد 

حصة.
فملجموع):)1000)حصة.

أسندت مهمة فلتسييب) (: فلتسييب)
وحيد) كمسيب  فلعربي،) هللا  عبد  إلى 
 ARABI« لشركة) محدودة،) غيب  ملدة 

.»UNION GOODS
فألسا�شي) فلقانوني  فلوضع  تم 

للشركة حس  فلفصل)96-05.
تم فإل دفع فلقانوني للشركة في)ج2 
ديسمرب)2021)تحت فلرقم)38006.
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مكت  فألستاذة حسناء)كرين
موثقة بالدفج فلبيضاء

 STATION SERVICE SIDI EL
ABED

شركة ذفت مسؤولية محدودة
جأسمالها 000.000.  دجهم

فملقر فالرتماعي : فلدفج فلبيضاء، 12، 
زنقة صربي بورمعة، فلطابق فألول، 

فلشقة جقم 6
تفويت حصص فرتماعية

توسيع فلنشاط فالرتماعي للشركة
فستقالة فملسيب فلوحيد للشركة 

وتعيين مسيب رد د
تحيين فلقانون فألسا�شي للشركة

بتاجيخ) بمقت�شى عقد جسمي  (- (1
فلسيد) فوت  (،2021 ماي) (19
فلحصص) مجموع  فلتون�شي  ميلود 
فالرتماعية فلتي  متلكها في فلشركة

)وفملمثلة في)0.000 )حصة فرتماعية)
لفائدة فلسيد جضوفن فلركرفكي وعبد)
لكل) (100/50 فلعالي فلركرفكي بنسبة)

وفحد.
2)-)قرج فلجمع فلعام فملنعقد فوق)

فلعادة بتاجيخ)18) ونيو)2021):
تفويت) عقد  على  فملصادقة 

فلحصص فالرتماعية.
فالرتماعي) فلنشاط  توسيع 

للشركة وذلك بزيادة):
نقل فلبضائع نيابة عن فلغيب.

وفملنتجات) فلبضائع  تسويق 
فلبتبولية ومشتقاتها بالجملة.

نقل فلبضائع لحسابها فلخاص.
فلتدفول.

فلباقي بدون تغييب.
تعد ل فلفصلين)6)و)7)من فلقانون)

فألسا�شي للشركة.
فلتون�شي) ميلود  فلسيد  فستقالة 

فملسيب فلوحيد للشركة.
فلركرفكي) جضوفن  فلسيد  تعيين 
غيب) ملدة  للشركة  وحيد  كمسيب 

محدودة.
فلقانون) من  (15 فلفصل) تعد ل 

فألسا�شي للشركة.
تحيين فلقانون فألسا�شي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فلوضع  تم  (- ج)
فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية بالدفج)
فلبيضاء)بتاجيخ)16) وليو)2021)تحت)

جقم)5 ج787.
من أرل فلخالصة وفلبيان

فألستاذة حسناء)كرين
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مكت  فألستاذة حسناء)كرين

موثقة بالدفج فلبيضاء

 THEOREME GROUPE
SCOLAIRE PRIVE

شركة ذفت مسؤولية محدودة
جأسمالها 100.000 دجهم

فملقر فالرتماعي : فلدفج فلبيضاء، ج5، 
زنقة عالل بن عبد هللا

تفويت حصص فرتماعية
تجد د تفويض فإلدفجة

تحيين فلقانون فألسا�شي للشركة

بتاجيخ) بمقت�شى عقد جسمي  (- (1

فلسيد) فوت  (،2021 نوفمرب) (5

فلغزوفني فلسمين مجموع فلحصص)

فلشركة) في  فلتي  ملكها  فالرتماعية 

فرتماعية) حصة  (50 في) وفملمثلة 

لفائدة فلسيد عبد فملجيد حاليم.

2)-)بمقت�شى عقد جسمي بتاجيخ)5 

نوفل) فلسيدة  فوتت  (،2021 نوفمرب)

فالرتماعية) فلحصص  مجموع  بعيزف 

في) وفملمثلة  فلشركة  في  تملكها  فلتي 

00ج)حصة فرتماعية لفائدة فلسيد)

مصطفى حنفي.
ج)-))قرج فلجمع فلعام فملنعقد فوق)

فلعادة بتاجيخ)5)نوفمرب)2021):

تفويت) عقود  على  فملصادقة 

فلحصص فالرتماعية.
تعد ل فلفصلين)6)و)7)من فلقانون)

فألسا�شي للشركة.

تعيين فلسيد عبد فلرحيم حاليم)

غيب) ملدة  للشركة  وحيد  كمسيب 

محدودة.

تحيين فلقانون فألسا�شي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فلوضع  تم  (- ج)

فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية بالدفج)

فلبيضاء)بتاجيخ)20) نا ر)2022)تحت)
جقم)809176.

من أرل فلخالصة وفلبيان

فألستاذة حسناء)كرين
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مكت  فألستاذة حسناء)كرين

موثقة بالدفج فلبيضاء

CAFE HAUSSMANN

SARL

بمور  عقد جسمي حرج من) (- (1

كرين بتاجيخ) طرف فألستاذة حسناء)

28)ديسمرب)2021،)تم وضع فلقوفنين)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألساسية 

محدودة فيما  لي خصائصها):

 CAFE« (: فلتسمية)

.HAUSSMANN» SARL

فلهدف):)من بين أهدفف فلشركة):

سناك) مقهى،) وإدفجة  تشغيل 

وصالون فلشاي.

مطعم.

فملمتلكات) وإدفجة  وبيع  شرفء)

وفألصل فلتجاجي.

ذفت) وفلخدمات  فألنشطة  رميع 

فلصلة.

فملعامالت) رميع  عامة  وبصفة 

وفلصناعية) وفلتجاجية  فملالية 

فملنقولة) وفملعامالت  وفلعقاجية 

فملرتبطة بشكل مباشر أو غيب مباشر)

باألنشطة فملذكوجة أعاله أو فلتي من)

فملحتمل أن تعزز تطوجها.

فلبيضاء،) فلدفج  (: فملقر فالرتماعي)

فلسالم) عبد  زفوية  (،2 فيل) فرفنس 

عامر وشاجع غاندي.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

تأسيسها.

في) حدد  (: فالرتماعي) فلرأسمال 

إلى) مقسم  دجهم  (100.000 مبلغ)

دجهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة فلوفحدة،)تم تحريرها بأكملها)

ووزعت على فلشكل فلتالي):

 200 (: فلقروفني) نوفل  فلسيد 

حصة.

فلسيد لالفاطمة فلشرقاوي):)00ج 

حصة.

 500 (: فلقروفني) فمليلودي  فلسيد 

حصة.

للسيد) فلتسييب  أسند  (: فلتسييب)

فمليلودي) وفلسيد  فلقروفني  نوفل 

فلقروفني كمسيب ن للشركة.

من) تبتدئ  (: فالرتماعية) فلسنة 

فاتح  نا ر إلى غا ة)1ج)ديسمرب من كل)

سنة.

لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  (- (2

فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية  فملحكمة 

جقم) تحت  (2022 5) نا ر) بتاجيخ)

.807246
من أرل فلخالصة وفلبيان

فألستاذة حسناء)كرين
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 INGENIERIE &
 CONCEPTION PROJETS

D’AMENAGEMENT
»»I.C.P.A

SARL
جأسمالها 1.700.000 دجهم

مقرها فالرتماعي :  ج، زنقة شرم 

فلشيخ، فلدفج فلبيضاء

طبقا للجمع فلعام فملنعقد بتاجيخ)

بعين) فالخذ  تم  (،2021 ديسمرب) (25

غيثة) فلسيدة  باستقالة  فالعتباج 

فلسيد) إلى  تفويتها  وكذلك  فملرفبط 

حصة،) (8 99 فلحناش) مصطفى 

بعد هذف فلتفويت أصبح هذف فألخيب)

كشريك وحيد للشركة فلتي أصبحت)

ذفت) فملسؤولية  محدود ة  شركة 

مصطفى) فلسيد  مع  وحيد  شريك 

فلحناش كمسيب وحيد.
تمت كذلك فملوففقة على فلقانون)

فألسا�شي للشركة بعد هذه فلتغييبفت.

لقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكمة)

 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809864.
للنشر وفالستخالص
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BENNANI HIGH QUALITY
شركة محدودة فملسؤولية

ذفت شريك وحيد
جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها فالرتماعي : زفوية زنقة 

فالستقالل وزنقة فملر�شى محل جقم   

إقامة فللؤلؤة - فلقنيطرة

تأسيس شركة
أبرم) عرفي  عقد  بمقت�شى  (: أوال)

ج) نا ر) بتاجيخ) بالقنيطرة،) وسجل 

فألسا�شي) فلقانون  حرج  (،2022

لشركة محدودة فملسؤولية فملحدودة)

ذفت شريك وحيد تحمل فملوفصفات)

فلتالية):

 BENNANI HIGH (: فلتسمية)

.QUALITY

فلهدف):)هدف فلشركة):

مقاولة لإلشهاج.

وفألشغال) فملكات   معدفت 
فملختلفة.

زنقة) زفوية  (: فالرتماعي) فملقر 
فالستقالل وزنقة فملر�شى محل جقم)  

إقامة فللؤلؤة)-)فلقنيطرة.
فملدة):)99)سنة.

حدد جأس) (: فلرأسمال فالرتماعي)
فملال في مبلغ)100.000)دجهم مقسمة)
دجهم) (100 حصة بقيمة) (1000 على)
للحصة فلوفحدة مخصصة للشريك)

فلوحيد):
 1000 (: فلد ن) عز  بناني  فلسيد 

حصة.
قبل) من  فلشركة  تدفج  (: فإلدفجة)
فملسيب فلسيد بناني عز فلد ن،)مزدفد)
حامل) مغربي،) (1978 20) ونيو) في)
جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.C403868
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

1ج)ديسمرب.
إلنشاء) (%5 تقتطع) (: فألجباح)
ويخصص) فلقانوني  فالحتياطي  فملال 
فلفائض حس  قرفج فلشريك فلوحيد.
كافة) تسد د  تم  (: فلحصص)
 100.000 قدجه) بما  نقدف  فلحصص 

دجهم.)أودعت في صندوق فلشركة.
ثانيا):)فإل دفع فلقانوني):)باملحكمة)
فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)18) نا ر)
2022)وتم تسجيل فلشركة بالسجل)

فلتجاجي تحت جقم)63835.
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UTM BATI
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

جأسمالها : 100.000 دجهم
فملقر فالرتماعي : فلشقة جقم   

فلطابق فألول إقامة قادج مرس فلخيب 
تماجة

تأسيس
بتاجيخ) عرفي  عقد  بمور  
فملصادقة) تمت  (2022 19) نا ر)
ذفت) لشركة  فألسا�شي  فلقانون  على 
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذفت فلخصائص فآلتية):

 UTM BATI (: فلتجاجية) فلتسمية 

.SARL AU

ذفت) شركة   : فلقانونية  فلصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

فألشغال) في  مقاول  (: فلهدف)

فملختلفة أو فلبناء.

فلعمليات) رميع  عامة  بصفة 

مباشرة بصفة  فملرتبطة   فلتجاجية 

)أو غيب مباشرة بنشاط فلشركة.

جقم)   فلشقة  (: فالرتماعي) فملقر 

فلطابق فألول إقامة قادج مرس فلخيب)

تماجة.
دجهم) (100.000 (: فملال) جأس 

فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسمة 

100)دجهم للحصة فلوفحدة.

فملدة):)99)سنة بعد فلتأسيس.
عزيزي) فلتامي  فلسيد  (: فلتسييب)

ملدة غيب محدودة.

وقد تم فإل دفع فلقانوني باملحكمة)

27) نا ر) بتاجيخ) بتماجة  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم س.ت)7 52ج1.
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LHAYATI SMARTI
SARL

 جأسمالهـــــــــــا : 0.000  دجهم
مقرها فالرتماعي : جقم ج9 فلسوق 

فلبلدي إفرفن

في) مؤجخ  عرفي  لعقد  تبعا 

محضر) وضع  تم  (،16/12/2021

فلجمع فلعام فإلستثنائي.

أشغــــال فليـــــوم):

تصفية فلشركة

تسمية فملصفي.

مختلفات.

فلحــــــــل فألول):

-)قرج فلجمع فلعام توقيف فلشركة)

فبتدفء)من تاجيخ)16/12/2021.

)فلحـــــــــل فلثاني):

-)قـــرج فلجمع فلعام تسمية فلسيد:)

فلشركة،) مصفي  عادل  لحياتي 

في) فلشركة  تصفية  مكان  وتحد د 

ج9  برقم) فلكائن  فالرتماعي  فملقر 

فلسوق فلبلدي إفرفن.

بكتابة) تم  (: فلقانونـــي) فإل ــــدفع 

بأزجو) فالبتدفئية  باملحكمة  فلضبط 

بتاجيخ)01/2022/ج1)تحت عدد)ج2.

245 P

FRERES BENSER
  SARL AU

جأسمالها 800.000 دجهم

مقرها فالرتماعي : كرفج جقم 8  

تجزئة فلنبرس أحدفف أزجو

تأسيس شركة محدودة فملسؤولية 
ذفت فلشريك فلوحيد

فلتأسي�شي) فلقانون  وضع  تم 

ذفت) فملسؤولية  محدودة  لشركة 

عرفي) لعقد  تبعا  فلوحيد  فلشريك 

ذفت) (،06/01/2022 بتاجيخ) مؤجخ 

فلخاصيات فلتالية):)

فسم) فلشركة  تأخذ  (: فلتسمية)

«FRERES BENSER«)شركة محدودة)

فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد.

فلهدف):)منعش عقاجي.

فملقر) :) قع  فالرتماعي) فملقر 

  8 جقم) بكرفج  للشركة  فالرتماعي 

تجزئة فلنبرس أحدفف أزجو.)

فملدة):)حددت مدة فلشركة في)99 

سنة.

 800.000 (: فالرتماعي) فلرأسمال 

حصة) (8000 على) مقسمة  دجهم 

للحصة) دجهم  (100.00 قيمة) من 

فلوفحدة.)على فلشكل فلتالي):

بنصر موالي فحمد):)8000)حصة.

فملجموع):)8000)حصة.

:)عيــن بمقت�شى فلقانـون) فلتسييب)

غيـر) ملدة  مسيـرف  للشركـة  فألسا�شي 

محــدودة فلسيــــد بنصر موالي فحمد)

جقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

.IA45864

بكتابة) تـم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بأزجو) فالبتدفئية  باملحكمة  فلضبط 

جقم) تحت  (19/01/2022 بتاجيخ)

فلسجل فلتجاجي)ج170.

246 P
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FARID CHASSE
SARL AU

فلسجل فلتجاجي جقم 126749
غيب) فلعام  فلجمع  ملحضر  وفقا 
بتاجيخ) فملنعقد  للشركة  فلعادي 
6)ديسمرب)2021)قرج فلسيد فلدليمي)

فريد،)مصفي فلشركة،)ما  لي):
فملصادقة على حساب فلتصفية.

إبرفء)ذمة فملصفي.
عمليات) إنجاز  على  فلتأكيد 

فلتصفية.
من) فلشركة  على  فلتشطي  

فلسجل فلتجاجي.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 
بالرباط) فلتجاجية  للمحكمة  فلضبط 
جقم) تحت  (2022 بتاجيخ) 2) نا ر)

ج12157.
247 P

DERMA FIT
SARL

بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ)
تأسيس) تم  قد  (،2021 نوفمرب) (17
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 

.»DERMA FIT SARL»
فلحالقة   : فالرتماعي  فلهدف 
فلطبيعي  وفلعالج  وفلتجميل 

للسيدفت.
جأسمال فلشركة : 100.000 دجهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دجهم للحصة فلوفحدة :
ساجة سيلو : 500 حصة.

عدنان بوخري�شي : 500 حصة.
من  فبتدفء  سنة   99  : فملدة 
فلتأسيس فلنهائي أي من تاجيخ وضع 

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

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.
عميب  ولد  فهد  شاجع   59  : فملقر 

طابق ج أكدفل فلرباط.

فملسيب : ساجة سيلو.
 : فلتجاجي  بالسجل  فلتقييد  جقم 

159779 بالرباط.
248 P

MYDK CONSEIL
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالرباط) (2021 نوفمرب) فاتح  بتاجيخ 
فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

فملحدودة ذفت فلشريك فلوحيد):
 MYDK CONSEIL (: فلتسمية)

.SARL AU
تقد م) (: فالرتماعي) فلهدف 
فألعمال،) في مجال  وفلدعم  فملشوجة 
فإلدفجة وفلتسييب،)فلتنشيط فلعقاجي،)
فألعمال فلتجاجية وفلصناعية وفملالية.
فلوزفني،) فلعربي  زنقة  (2 (: فملقر)

فلسوي�شي،)فلرباط.
جأسمال فلشركة):)10.000)دجهم.
فلسيد فلدبي فلقدميبي نبيل)100 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة.
فلتسييب):)فلسيدة فلدبي فلقدميبي)

نبيل.
من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)

وضع فلسجل فلتجاجي.
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

1ج)ديسمرب.
تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)
لدى فملحكمة فلتجاجية بالرباط بتاجيخ)

25) نا ر)2022)تحت جقم)75 .
249 P

فئتمانية إني كاونساي))ش.)ذ م م)
شاجع فلحسن فلثاني فنجل)6)عماجة)1)شقة جقمج 

فلطابق فالول))فملركز تماجة
Tél(:(05-37-64-10-18

شركة واكسيم للصباغة 
والديكور
ش ذ م م

 Sté.  OUAKSIM(PEINTURE & «
» DECORATION(SARL-AU
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدودة
بمقت�شى أنظمة فلشركة فملوقعة)
تم) (2022 ج1) نا ر) بتاجيخ) تماجة  في 
مسؤولية) ذفت  فلشركة  تأسيس 
وفلتي) وحيد  بشريك  محدودة 

خاصياتها كالتالي):)
وفكسيم) شركة  فلتسمية:) (- (1

للصباغة وفلد كوج)»ش ذ م م«.

هدف) (: فالرتماعي) فلهدف  (- (2
فلشركة دفخل فملغرب أو خاجره هو:)))))))))))))))))))))))))))

أشغال فلصباغة وفلد كوج)؛
أشغال مختلفة للبناء)؛

وعموما رميع فلعمليات ت فملا لية)
فلتجاجية فلصناعية فملتعلقة با ملنقول)
مباشرفو) بشكل  فملرتبطة  بالعقاج  أو 
غيب مباشر بالهدف فالرتماعي لتطوير)

فلشركة.
ج)-)فملقر فالرتماعي)):)شقة جقم)  
فلطابق فألول))إقامة قادج مرس فلخيب)

تماجة.
   )-)فملدة:)99)سنة فبتدفء)من  وم)
تسجيل فلشركة في فلسجل فلتجاجي.

5)-)جأسمال فلشركة):)تبث في مبلغ)
 1000 إلى) مقسمة  دجهم  (100.000
100)دجهم))) حصة فرتماعية من فئة)

للوفحدة مقسمة كالتالي):))))
 1000 فلزهرفء) فاطمة  وفكسيم 

حصة فرتماعية.
فلسيدة) تعيين  تم  فلتسييب:) (- (6
وفكسيم فاطمة فلزهرفء)مسيبة وحيدة)

للشركة وذلك ملدة غيب محدودة.
قبلت) فالرتماعي:) فلتوقيع  (- (7
وفكسيم) فملسيبة  توقيع  فلشركة 
فلتي) فلعقود  لجميع  فلزهرفء) فاطمة 

تتعلق بها.
من فاتح) فلسنة فالرتماعية:) (- (8
 نا ر إلى فلحادي وفلثالثين من درنرب.))))))))
تم فإل دفع) فإل دفع فلقانوني:) (- (9
بتماجة) باملحكمة فالبتدفئية  فلقانوني 
جقم فلسجل) 26) نا ر2022،) بتاجيخ)

فلتجاجي:)5227ج1
للنشر وفلبيان
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STE RAYS MIAMI
SARL AU

 IMM(FORAT 4 COMPLEX
 FORAT 1 RUE(QORTOBA

KENITRA
بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ)

10) نا ر)2022)تم إقرفج ما  لي):
فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس 
فلخصائص) تحمل  وفلتي  فملحدودة 

فلتالية):

.RAYS MIAMI(:(فلتسمية

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدودة بشريك وفحد.

فلهدف فالرتماعي):)مطعم.

 100.000 (: فلشركة) جأسمال 

دجهم.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلنهائي.

فملقر فالرتماعي):)عماجة فلفوفجفت،)
جقم) )مجمع فلفوفجفت)1،)زنقة قرطبة)

بالقنيطرة.

فلتسييب):)فلسيد  ونس فعرفب.

بالسجل) فلشركة  تسجيل  تم 

فلتجاجي باملحكمة فالبتدفئية بالقنيطرة)

بتاجيخ)26) نا ر)2022)تحت جقم)63965.

251 P

EL MARJI CASH
SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي مسجل بتاجيخ)

تأسيس) تم  بالرباط  (2022 5) نا ر)

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 

بشريك وفحد.

.EL MARJI CASH(:(فلتسمية

فلهدف):)تحويل فألموفل.

ج  محل جقم) (1 سكتوج) (: فلعنوفن)

محمد) فلحاج  حمام  من  مستخرج 

حسني،)مرس فلخيب،)تماجة.

:)حدد جأسمال فلشركة) فلرأسمال)

في)100.000)دجهم مقسمة إلى)1000 

للحصة) دجهم  (100 بقيمة) حصة 

فلوفحدة للسيد عبد فملجيد فملرجي.

فلسيد) تعيين  تم  (:  فلتسييب)

عبد فملجيد فملرجي كمسيب للشركة ملدة)

غيب محدودة.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.

فلتجاجي) فلسجل  في  فلتقييد  تم 

بتاجيخ) 5219ج1) جقم) تحت   تماجة 

25) نا ر)2022.

252 P
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      GUEDAT
ش.م.م

 أعمال مختلفة - فملفاوضة - نقل 
فلبضائع لحساب فلغيب

جقم 170 بلوك ج حي فلسالم، 
خنيفرة

نص فلتأسيس
بتاجيخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم تأسيس شركة) ( (2022 ج1) نا ر)
ذفت مسؤولية محدودة))باملوفصفات)

فلتالية):
.STE GUEDAT(:(فلتسمية شركة

مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلصفة)
محدودة.

فملقر فالرتماعي):)جقم)170)بلوك ج)
حي فلسالم،)خنيفرة.

(- مختلفة) أعمال  (: فلغرض)
لحساب) فلبضائع  نقل  (- فملفاوضة)

فلغيب.
 1.200.000 حدد في) ( (: فلرأسمال)
دجهم موزع إلى)12.000)حصة موزعة)

على فلشكل فلتالي):
 12.000 كدريك) محمد  فلسيد 

حصة.
فلتسييب):)تسييب فلشركة من طرف)
فلسيد محمد كدريك))وذلك ملدة غيب)

محددة.))
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني للشركة لدى كتابة فلضبط)
بتاجيخ) بخنيفرة  فالبتدفئية  باملحكمة 
25) نا ر)2022)تحت جقم)26/2022 

فلسجل فلتجاجي جقم)1 1 .
253 P

ZDN INGENIERIE
ش.م.م

مكت  فلدجفسات فلتقنية
حي أكدفل، جقم 16 السيبي، خنيفرة 

نص فلتأسيس
بتاجيخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم تأسيس شركة) ( (2022 ج1) نا ر)
ذفت مسؤولية محدودة))باملوفصفات)

فلتالية):
 STE ZDN (: شركة) فلتسمية 

.INGENIERIE

مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلصفة)
محدودة.

فملقر فالرتماعي):  حي أكدفل، جقم 16 
السيبي، خنيفرة.

فلغرض):)مكت  فلدجفسات فلتقنية.
فلرأسمال):))حدد في)10.000)دجهم)
حصة موزعة على) (1000 فلى) موزع 

فلشكل فلتالي):
فلسيد زكرياء)دنون)1000)حصة.

فلتسييب):)تسييب فلشركة من طرف)
غيب) ملدة  وذلك  دنون  زكرياء) فلسيد 

محددة.))
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني للشركة لدى كتابة فلضبط)
بتاجيخ) بخنيفرة  فالبتدفئية  باملحكمة 
25) نا ر)2022)تحت جقم)27/2022 

فلسجل فلتجاجي جقم)ج 1 .
254 P

STE M’RIRT DISTRIBUTORS 
SARL 

زنقة فملغرب فلعربي جقم ج 5 
مريرت، خنيفرة    

غيب) فرتماع  محضر  بمقت�شى 
تم) (2021 ديسمرب) (20 بتاجيخ) عادي 

فتخاذ فلقرفجفت فلتالية):
(: نشاط) تشطي   (: فلقرفج1)

فلتصد ر و فالستيبفد.
كرفء) (: نشاط) إضافة  (: (2 فلقرفج)

فلفضاءفت فملختلفة).)
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني للشركة لدى كتابة فلضبط)
بتاجيخ)) بخنيفرة  فالبتدفئية  باملحكمة 
 2) نا ر)2022)تحت جقم)19/2022 

فلسجل فلتجاجي جقم021ج.  
255 P

TREZOG
ش.م.م

أعمال مختلفة - كرفء فملعدفت 
وفألدوفت - نقل فلبضائع لحساب 

فلغيب
زنقة ج5 جقم 17 حي فلفتح, خنيفرة.

نص فلتأسيس
بتاجيخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم تأسيس شركة) ( (2022  1) نا ر)
ذفت مسؤولية محدودة))باملوفصفات)

فلتالية):

.STE TREZOG(فلتسمية):)شركة

مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلصفة)

محدودة.
فملقر فالرتماعي):)زنقة)ج5)جقم)17 

حي فلفتح،)خنيفرة.

كرفء) (- أعمال مختلفة) ( (: فلغرض)

فلبضائع) نقل  (- وفألدوفت) فملعدفت 

لحساب فلغيب.

 100.000 في) حدد  (: فلرأسمال)

1000)حصة موزعة) دجهم موزع إلى)

على فلشكل فلتالي):

فلسيد حسن فلزوغي)500))حصة)؛

فلسيد فلتجاني فلزوغي)500)حصة.)

فلتسييب):)تسييب فلشركة من طرف)

فلسيد حسن فلزوغي وفلسيد))فلتجاني)

فلزوغي))وذلك ملدة غيب محددة.)))))))

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلقانوني للشركة لدى كتابة فلضبط)

بتاجيخ) بخنيفرة  فالبتدفئية  باملحكمة 

 2) نا ر)2022)تحت جقم)22/2022 

فلسجل فلتجاجي جقم)5ج1    .

256 P

 GOLDEN BITE 
ش.م.م      

مقهى - مطعم - مخرزة

 فلحي فلصناعي فلطريق فلوطنية 
جقم 8 طريق مكناس، خنيفرة

نص فلتأسيس
بتاجيخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (2022  ) نا ر)

ذفت مسؤولية محدودة))باملوفصفات)

فلتالية):

.STE GOLDEN BITE(:(فلتسمية

مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلصفة)

محدودة.

فلصناعي) فلحي  (: فالرتماعي) فملقر 

طريق) (08 جقم) فلوطنية  فلطريق 

مكناس،)خنيفرة.

فلغرض):)مقهى)-)مطعم)-)مخرزة.

 100.000 في) حدد  (: فلرأسمال)

1000)حصة موزعة) دجهم موزع إلى)

على فلشكل فلتالي):

نبيل فلهاللي)500)حصة)؛
سفيان دفسو500)حصة.

فلتسييب):)تسييب فلشركة من طرف)
دفسو) وسفيان  فلهاللي  نبيل  فلسيد 

وذلك ملدة غيب محددة.))
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني للشركة لدى كتابة فلضبط)
بتاجيخ) بخنيفرة  فالبتدفئية  باملحكمة 
 2) نا ر)2022))تحت جقم)2022/ 2 

فلسجل فلتجاجي جقم)9ج1 .
257 P

AL-MAHABA ELEVAGE  
ش.م.م      

تسييب فإلستغالل فلفالحي - فلتصد ر 
و فإلستيبفد 

حي موالي فسماعيل جقم  0 ف ت 
فسحاق فلقباب, خنيفرة

نص فلتأسيس
بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  ( 
تم تأسيس شركة) ( (2022 ج1) نا ر)
ذفت مسؤولية محدودة))باملوفصفات)

فلتالية)
 STE(AL-MAHABA(فلتسمية):)شركة

.ELEVAGE
مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلصفة)

محدودة.
موالي) حي  (: فالرتماعي) فملقر 
فسماعيل جقم) )ف ت فسحاق فلقباب،)

خنيفرة.)
فإلستغالل) تسييب  (: فلغرض)

فلفالحي)-)فلتصد ر وفإلستيبفد
 100.000 في) حدد  (: فلرأسمال)
1000)حصة موزعة) دجهم موزع إلى)

على فلشكل فلتالي):
فلسيد زهيب فلخيب)1000)حصة.

فلتسييب):)تسييب فلشركة من طرف)
غيب) ملدة  وذلك  ( فلخيب) زهيب  فلسيد 

محددة.))))
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني للشركة لدى كتابة فلضبط)
بتاجيخ) بخنيفرة  فالبتدفئية  باملحكمة 
 2) نا ر)2022))تحت جقم)2022/ج2 

فلسجل فلتجاجي جقم)7ج1 . 
258 P
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STE MJ WEAR
SARL AU

بتاجيخ) فملمضية  للعقود  طبقا 
تم تحرير فلقانون) (2021 أكتوبر) (10

فلخصائص) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

ديسمرب) (29 فلتالية وفملسجلة بتاجيخ)

.2021

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدودة بشريك وفحد.

فلهدف فالرتماعي):)تسويق رميع)

أنوفع فألقمشة وفملالبس وفملفروشات)

فلتجاجية.

فلرأسمال):)100.000)دجهم مقسمة)

دجهم) (100 حصة من فئة) (1000 إلى)

للحصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.

 فملقر فالرتماعي):)عماجة)0ج)شقة)8
)زنقة موالي أحمد فلوكيلي،)حسان،)

فلرباط.

فلتسييب):)فلسيد مجيد فلخوالني.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكمة فالبتدفئية بالرباط)
جقم فلتقييد بالسجل فلتجاجي)157227.

259 P

KOKZ HOLDING
شركة ذفت مسؤولية محدودة

 بلغ جأسمالها  فالرتماعي قدجه 

20.000 دجهم

فملقر فالرتماعي : 15، شاجع فألبطال، 
جقم  ، أكدفل، فلرباط

في) عمال بعقد خاص تم توقيعه 

تم تأسيس شركة) (،2021 22) ونيو)

تتمثل)) محدودة  مسؤولية  ذفت 

خصائصها فيما  لي):

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.

.KOKZ HOLDING(:(فلتسمية

أهدف فلشركة):

غرض فلشركة في كل من فملغرب)

وفلخاجج):

وفلتقليد ة) فلذوفقة  فملطاعم 

فستغالل) فملطاعم،) أنوفع  ورميع 

فلوربات) تحضيب  فلشاي،) غرف 

فلبيع في) فملطبوخة وبيع فملشروبات،)

فملوقع،)فلطلبات فلخاجرية وفلتوصيل)

وتوزيع) إعدفد  وبيع  شرفء) للمنازل،)

فملنتجات فلغذفئية ومماجسة أنشطة)

فلتموين)؛

سيما) وال  وفلتصد ر،) فالستيبفد 

فملوفد فلخام وفملنتجات فلغذفئية)؛

فألحدفث) أنوفع  رميع  تنظيم 

وفألنشطة فملتعلقة بخدمات فملطعمة)

فملصلحة) أخذ  فلحفالت  وتنظيم 

شركات) في  فألشكال  من  شكل  بأي 

سيتم) أو  مورودة  مماثلة  ومقاوالت 

إنشاؤها)؛

برفءفت) رميع  على  فلحصول 

فلتجاجية) وفلعالمات  فالختبفع 

وفستخدفمها) وحيازتها  وفلعمليات 

وحيازتها) ومساهمتها  عنها  للتنازل 

وفمتيازها)؛

ترخيص فلعالمة فلتجاجية)؛

فالمتياز)؛

في) فملهنية  فلتدجيبات  تدبيب رميع 

إطاج غرض فلشركة)؛

فلتسويق فلرقمي وإدفجة فلوسائط)

فلوي ) موفقع  وإنشاء) فالرتماعية 

وأدفة فلتسويق)؛

وفي) فملغرب  في  فلشركات  تمثيل 

فلخاجج.

فلعمليات) رميع  عام،) وبشكل 

أو) فملالية  أو  فلصناعية  أو  فلتجاجية 

فملنقولة أو فلعقاجفت فملرتبطة بشكل)

بأحد فألشياء) أو غيب مباشر  مباشرة 

أن) فملحتمل  من  أو  أعاله  فملذكوجة 

تعزز تطويره.

شاجع) (،15 (: فالرتماعي) فملقر 

فألبطال،)جقم) ،)أكدفل،)فلرباط.

99)سنة من تاجيخ تسجيل) (: فملدة)

فلشركة بالسجل فلتجاجي.

فملساهمات):
مساهمة) لشركة  فلتقد م  تم 
نقد ة قدجها)20.000)دجه تمثل كامل)

مبلغ جأس فملال.
فملادة)7.)جأس فملال):

بمبلغ) فملال  جأس  تحد د  تم 
إلى) مقسم  وهو  دجهم،) (20.000
دجهم) (100 200)سهم بقيمة فسمية)
ومدفوع) بالكامل  مكتت   للسهم،)

ومخصص على فلنحو فلتالي):
 TARIK( GUERMAH( : فلسيد)

6600)دجهم أي)66)سهم.
 WALID( GEORGEY( : ( فلسيد)

6600)دجهم أي)66)سهم.
 HACENE( SOUADJI( : فلسيد)

6800)دجهم أي)68)سهم.
 200 20.000)دجهم أي) (: فملجموع)

سهم.
فملسيبون):

إدفجة) تتم  فصاعدف،) فآلن  من 
فلشركة وتسيبها فقط بوفسطة):

فلسيد حسين فلسوفدجي،)فرن�شي)
 1982 نوفمرب) (26 موفليد) فلجنسية،)
روفز) حامل  فرنسا،) فيلبينت،) في 
ومقيم) (CZ9985812 ( جقم) فلسفر 
فلسيد) مع  كا و  هنبي  شاجع  0ج) في)
 76620 محمد،) عامر  بن  وفلسيدة 

لوهافر،)فرنسا.
فلتقييد) جقم  (: فلقانوني) فإل دفع 
بالسجل فلتجاجي باملحكمة فلتجاجية)

بالرباط)157365.
من أرل فلتلخيص وفلنشر

فلتسييب
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HUDSON MOROCCO
شركة ذفت مسؤولية محدودة

 بلغ جأسمالها 58.465.400  دجهم
توين سنتب، فلربج فلغربي، فلطابق 
فلثامن، زفوية شاجع فلزجقطوني 
وفملسيبة فلدفج فلبيضاء  2010
فلسجل فلتجاجي جقم ج29728

فلعام) فلجمع  :) قرج  فألول) فلقرفج 
 BD من) وهو  فلشركة  فسم  تغيب 
 HUDSON إلى) (MOROCCO

MOROCCO)؛

فلقرفج فلثاني):

فملقر) نقل  فلعام  فلجمع  قرج 

فملسعودي) زنقة  من  وهو  فالرتماعي 

فلدفج) جفسين،) حي  فألج�شي  فلطابق 

فلربج) سنتب،) توين  إلى  (7 فلبيضاء)
زفوية شاجع) فلطابق فلثامن،) فلغربي،)

فلبيضاء) فلدفج  وفملسيبة،) فلزجقطوني 

.2010 

قرج فلجمع فلعام،) (: فلقرفج فلثالث)

نتيجة ملا سبق،)تعد ل فملادتين)2)و)5 

من فلنظام فألسا�شي على فلنحو فلتالي)):

فملادة)2):)فإلسم.

 HUDSON (: هو) فلشركة  فسم 

.MOROCCO

 ج  أن تشيب فلعقود وفملستندفت)

فلصادجة عن فلشركة إلى فسم فلشركة)

مسبوقة أو متبوعة بالكلمات،)شركة)

فألحرف) أو  محدودة  مسؤولية  ذفت 

وبيان مبلغ جفس فملال) (SARL ( فالولى)

وفملقر فلتجاجي وكذلك جقم فلتسجيل)

في فلسجل فلتجاجي.

تم إنشاء)فملقر فالرتماعي في توين)

فلربج فلغربي،)فلطابق فلثامن،) سنتب،)
وفملسيبة) فلزجقطوني  بوليفاجد  زفوية 

فلدفج فلبيضاء) 2010.

فلقرفج فلرفبع):) حيط فلجمع فلعام)

علما باستقالة فملسيب.

 NICOLAS GHYSLAIN فلسيد)

ولد) فلجنسية،) فرن�شي  (،VIDAL

 Port- ( في) (1965 ماي) (16 بتاجيخ)

حامل بطاقة فلتسجيل جقم) (،gentil

110)شاجع) وفملقيم في) (،BM01275C

فلدفج) (9A ( أنفا فلطابق فلتاسع جقم)

فلبيضاء.

نتيجة الستقالة) (: فلقرفج فلخامس)

فملسيب  قرج فلجمع فلعام تعد ل فملادة)

15)من فلقانون فألسا�شي.

فملادة)15):)فلتسييب):

مسيب) قبل  من  فلشركة  تسيب 

وحيد أو أكثب أشخاص طبيعيين،) تم)

فلذ ن) فملساهمين  قبل  من  تعيينهم 

فملوضحة) للشروط  وفقا   تدفولون 

أدناه  مكن) (2 فلفقرة) فملادة) 2،) في 

فختياج فملسيب ن من خاجج فلشركاء.
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ستيسيب فلشركة لفتبة غيب محددة)

M(من

 Etienne CAMENZULI فلسيد)

 Tas-Sliema((Malte)(-38,((فملقيم في

 FI3,(Ix-Xatt(ta(‘Tigne

  Christopher Muscat فلسيد)

 San(Gwann((Malte)(-(44,(مقيم في

Triq(It-Torri(Lanzon(P

 Fernando Jesus Pina فلسيد)

 Carrer de Moixent(مقيم في(Mulas

 25 Urb la Ermita Viega, Nuevo

.Valverde 09ج1ج Elche Alicante

فلجمع) :) قرج  فلسادس) فلقرفج 

فلعام تعين بصفة وكيل مخول.

(،Nicolas Ghyslain Vidal(فلسيد

فرن�شي فلجنسية،)ولد بتاجيخ)16)ماي)

1965)في)Port-Gentil،)حامل بطاقة)

فلتسجيل جقم)BW01275C)فملقيم في)

شاجع أنفا فلطابق فلتاسع جقم)) (110

A9)فلدفج فلبيضاء.

فإل دفع فلقانوني):

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

تحت) (2022 26) نا ر) في) فلبيضاء)

فألجقام)810105.
لالستخرفج وفلنشر

فلتسييب
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 GHEPHARM -

CONSULTING SARL AU
¨ريفاجم كونسولتينك ش.م.م.ش.و

فلرأسمال فالرتماعي : 100.000 

دجهم

فملقر فالرتماعي : 78ج، شاجع فلحسن 

فلثاني جقم 2، فلرباط

في) مؤجخ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

2021)قد) 27)ديسمرب) فلرباط بتاجيخ)

فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

فملحدودة))بشريك وحيد،)وخصائصها)

على فلنحو فلتالي):

فلتسمية):)ريفاجم كونسولتينك.

فلهدف فالرتماعي):

فملشوجة وفلخربة فلصيدالنية.

جأسمال فلشركة):)100.000)دجهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دجهم للحصة فلوفحدة.
أحمد بنانة):)1000)حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)
فلتأسيس فلنهائي أي من تاجيخ وضع)

فلسجل فلتجاجي.
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)
1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.
شاجع فلحسن فلثاني) 78ج) (: فملقر)

شقة جقم)2)فلرباط.
فملسيب):)أحمد بنانة حامل للبطاقة)

فلوطنية جقم) 115771.
جقم فلتقييد بالسجل فلتجاجي):)تم)
فإل دفع فلقانوني لدى كتابة فلضبط)
باملحكمة فلتجاجية بالرباط تحت جقم))

R.C(157406ٌ)فلرباط.
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ZALAGH PROPERTY
تأسيس شركة محدودة فملسؤولية 

مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I
تم) ( (2022 ج) نا ر) بـتـاجيـخ) بالرباط 
فملسؤولية،) تأسيس شركة محدودة 
فلنظام) من  مستخرج  وفيما  لي 

فألسا�شي):)
محدودة) شركة  (: فلشكل)

فملسؤولية.
 ZALAGH PROPERTY((:(فلتسمية

ش.م.م.
فلغرض):)

سياحي) عقاجي  منعش  (- (1
 Promoteur immobilier(

.(touristique
حي) ( (- فلرباط) (: فالرتماعي) فملقر 
(،17 قطاع) فلنخيل،) شاجع  فلرياض،)

بلوك)H،)جقم)5.
فملدة)99):)سنة فبتدفء)من تسجيلها)

في فلسجل فلتجاجي.
فلرأسمال) حدد  (: فلرأسمال)
فالرتماعي في مبلغ)1.000.000)دجهم،)
وقسم إلى)10.000)حصة فرتماعية،)
 100 فلقيمة فإلسمية لكل وفحد منها)

دجهم.))))

فلشركاء):)))))))))))))))
أنڤيستمنت«) »فليومن  ( شركة)
مقرها) وحيد  شريك  ذفت  ش.م.م 
فملجمع) فلرباط،) طريق  طنجة-)
فلسكني فلعرفان)،)عماجة جقم)22Aج،)
Aج                            جقم) فلشقة  فألول،) فلطابق 

9999))حصة فرتماعية.
فلسيد محمد سعد بنجلون زهر،)
لالمريم) ( زنقة) 7ج) بالرباط) فلساكن 
حصة) فلسوي�شي،) بونفالج،) ( تجزئة)

وفحدة.
محمد) فلسيد  عين  (: فلتسييب)
سعد بنجلون زهر،)فلساكن بالرباط)
بونفالج،) ( تجزئة) لالمريم،) زنقة  7ج)
غيب) ملدة  للشركة  مسيبف  فلسوي�شي،)

محدودة.))))))))
II)-)جقم فلسجل فلتجاجي)25 157  
بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية   فملحكمة 

27) نا ر)2022. 
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إتمانية فدفد

ش.ذ.م.م

5)فملركز فلتجاجي فبن سينا أكدفل فلرباط

فلهاتف):)7.77.59.81ج.05

                7.77.59.72ج.05

TURST شركة
SARL D’AU

تمد د فلغرض فملؤس�شي
تعد ل فلقانون فألسا�شي للشركة

فلعام) فلجمع  محضر  بمور  
بتاجيخ) بالرباط  فملنعقد  فإلستثنائي 
شركاء) قرج  (2021 ديسمرب) (10
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  فلشركة 
TURST SARL D’AU برأسمال  قدجه 
فلرئي�شي  ومقرها  دجهم  0.000.00ج 
جقم 1 فلطابق فلسفلي زنقة فلريصاني 
جقم 6 حسان إقامة ف ت فملودن تغييب 
فلنشاط فلتجاجي للشركة على فلنحو 

فلتالي :
لألماكن  فلعقاجي  فلتبويج 
فلسكني  لالستخدفم  فملخصصة 

وفلتجاجي.
وفملباني  فألجف�شي  رميع  تطوير 
طريق  عن  سيما  وال  فلحضرية، 
غيبها  أو   فلخاص  لحسابها  فلبناء 
بامللكية  فلجد دة  فإلنشاءفت  من 
وبأي عمل وأي  فملشتبكة ألي ورهة 

ردوى وغيبها.

تأريبها  أو  فملمتلكات  شرفءرميع 
أو نقل ملكية كل رزء أو رزء من  
من  غيبها  أو  فإلرتماعية  فملباني 
فملباني  عن طريق فلبيع أو فلتبادل أو 

فملساهمة في فلشركة.
مع  فألسا�شي  فلنظام  تحد ث 

مرفعاة فلتعد الت تبعا لذلك.
فملحكمة  في  فلقانوني  فإل دفع  تم 
27  نا ر  بتاجيخ  بالرباط  فلتجاجية 

2022 تحت جقم 121660.
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إتمانية فدفد
ش.ذ.م.م

5)فملركز فلتجاجي فبن سينا أكدفل فلرباط
فلهاتف):)7.77.59.81ج.05
              7.77.59.72ج.05

 LABEL AGDAL شركة
SARL D’AU

فملصادقة على نقل رميع فألسهم
فستقالة فملسيب وتعيين مسيب رد د

توسيع فلغرض فلتجاجي
تجد د فلقانون فالسا�شي للشركة

فلعام) فلجمع  محضر  حس  
فإلستثنائي فملنعقد بتاجيخ)16)ديسمرب)
للشركة) فلوحيد  فملسيب  قرج  (2021
 LABEL فملحدودة) فملسؤولية  ذفت 
برأسمال    AGDAL SARL D’AU
قدجه 10.000.00 دجهم وفلتي  ورد 
مقرها ب :جقم 1 زنقة ملوية أكدفل 

فلرباط ما  لي :
رميع  تحويل  على  فملصادقة 
فلشرقاوي  عمر  فلسيد  حصص 
فللطيف  عبد  فلسيد  لصالح 
هذه  فلذي  قبل  فلشرقاوي 

فلتحويالت.
بعد هذف فلنقل تم تعد ل فملادة 7 
من فلنظام فألسا�شي على فلنحو فلتالي:
فلشرقاوي  فللطيف  عبد  فلسيد 

100 حصة.
عمر  فلسيد   : فملسيب  فستقالة 
عبد  فلسيد  وتعيين  فلشرقاوي 
وحيد  كمسيب  فلشرقاوي  فللطيف 

للشركة.
توسيع فلغرض فلتجاجي للشركة.

بيع فملشروبات فلكحولية.
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تجد د فلقانون فألسا�شي للشركة.
باملحكمة  فلقانوني  فإل دفع  تم   
27  نا ر  بتاجيخ  بالرباط  فلتجاجية 

2022 تحت جقم 121659.
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GRANULATS INVEST
SARL

إعالن عن تصفية
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
 2021 فالستثنائي بتاجيخ) 2)ديسمرب)
 GRANULATS شركة) مسيب  قرج 

.INVEST SARL
مقرها فالرتماعي بالرباط،)ج5)زنقة)

أم فلربيع شقة)5)أكدفل،)ما  لي):
تصفية فلشركة.

تعيين فلسيد منيب كوطيس مصفيا)
للشركة.

نفس) هو  فلشركة  تصفية  مقر  (
مقرها فالرتماعي.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
لدى) فلضبط  كتابة  لدى  فلقانوني 
بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية   فملحكمة 
25) نا ر)2022)تحت عدد)121599.
266 P

DYMA CUISINE
SARL

إعالن عن تصفية
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
 2021 فالستثنائي بتاجيخ) 2)ديسمرب)
 DYMA CUISINE قرج مسيب شركة)

.SARL
 مقرها فالرتماعي بالرباط)21)شاجع)

بين فلويدفن شقة)6)أكدفل،)ما  لي):
تصفية فلشركة.)

تعيين فلسيد منيب كوطيس مصفيا)
للشركة.)

نفس) هو  فلشركة  تصفية  مقر  (
مقرها فالرتماعي.

فإل دفع) تم  ( (: فلقانوني) فإل دفع 
لدى) فلضبط  كتابة  لدى  فلقانوني 
بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية   فملحكمة 
25) نا ر)2022)تحت عدد)121602.
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QUARRY STONE

SARL

إعالن عن تصفية
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

 2021 فالستثنائي بتاجيخ) 2)ديسمرب)

 QUARRY STONE(قرج مسيب شركة

.SARL

 مقرها فالرتماعي بالرباط،)ج5)زنقة)

أم فلربيع شقة)5)أكدفل،)ما  لي:

تصفية فلشركة.

تعيين فلسيد منيب كوطيس مصفيا)

للشركة.)

نفس) هو  فلشركة  تصفية  مقر  (

مقرها فالرتماعي.

فإل دفع) تم  ( (: فلقانوني) فإل دفع 

لدى) فلضبط  كتابة  لدى  فلقانوني 

بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية   فملحكمة 

25) نا ر)2022)تحت عدد)121601.
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BYE BYE CREVAISONS

SARL

تصفية
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

 2 /12/2021 بتاجيخ) فالستثنائي 

 BYE BYE شركة) مسيب  قرج 

.CREVAISONS SARL

 21 بالرباط،) فالرتماعي  مقرها 

أكدفل، (06  شاجع بين فلويدفن شقة)

ما  لي:

تصفية فلشركة.

تعيين فلسيد منيب كوطيس مصفيا)

للشركة.

نفس) هو  فلشركة  تصفية  مقر  (

مقرها فالرتماعي.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

لدى) فلضبط  كتابة  لدى  فلقانوني 

بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية  فملحكمة 

25/01/2022)تحت جقم)121600.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani
Souk El Arbaa du Gharb

Tél(:(05.37.90.29.78
GSM(:(06.61.25.96.46

STE RAZDAN TRAVAUX
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
فلعنوفن : حي فلحاج منصوج قطاع 

ب جقم 95ج فلقنيطرة
س.ت : 63063

بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
وفملسجل) (2021 أكتوبر) (22
(،2021 أكتوبر) (25 بالقنيطرة بتاجيخ)
لشركة) فألسا�شي  فلقانون  وضع 
 RAZDAN محدودة) مسؤولية  ذفت 

TRAVAUX)حيث تم ما  لي):
تأسيس لشركة تحمل فلخصائص)

فلتالية):
 RAZDAN TRAVAUX(:(فلتسمية
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدودة.
 100.000 في) حدد  (: فملال) جأس 
قسمة) (1000 إلى) مقسمة  دجهم 
فرتماعية من فئة)100)دجهم لفائدة):
فلسيد)AL RAMDAN SALEH)ب)

ججج)حصة.
ب) (AKHRRAZ AHMED فلسيد)

ججج)حصة.
 AKHRRAZ فلسيد)

MOHAMMED)ب) جج)حصة.
وفألشغال) فآلباج  حفر  (: فلهدف)

مختلفة.
فلحاج) حي  (: فالرتماعي) فملقر 
منصوج قطاع ب جقم)95ج)فلقنيطرة.

فملدة):)99)سنة.
 AKHRRAZ(فلتسييب):)عين فلسيد

MOHAMMED)مسيب للشركة.
فلتسجيل) مع  فلقانوني  فإل دفع 
بالسجل فلتجاجي تم بكتابة فلضبط)
باملحكمة فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)
 88872 تحت جقم) (2021 نوفمرب) ج)
بالسجل) و5278) فإل دفع  بسجل 

فلتبتيبي و63063)بالسجل فلتحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

Tél(:(05.37.90.29.78

GSM(:(06.61.25.96.46

STE SOTADEL TRANS
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

فلعنوفن : دوفج زكاجة سيدي فعمر 
فلحا�شي حي كوجت مشرع بلقصيبي

س.ت : ج77

بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

بسيدي) وفملسجل  (2021 نوفمرب) ج)

(،2021 نوفمرب) (10 بتاجيخ) قاسم 

وضع فلقانون فألسا�شي لشركة ذفت)

 SOTADEL محدودة) مسؤولية 

TRANS)حيث تم ما  لي):

تأسيس لشركة تحمل فلخصائص)

فلتالية):

 SOTADEL TRANS(:(فلتسمية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدودة.

 100.000 في) حدد  (: فملال) جأس 

قسمة) (1000 إلى) مقسمة  دجهم 

فرتماعية من فئة)100)دجهم لفائدة):

 500 (: فحمد) فلتويمي  فلسيد 

حصة.

 500 (: فلسيد فلتويمي عبد فالاله)

حصة.

فلهدف):)نقل فملستخدمين.

فملقر فالرتماعي):)دوفج زكاجة سيدي)

مشرع) كوجت  حي  فلحا�شي  فعمر 

بلقصيبي.

فملدة):)99)سنة.

عين فلسيد ن فلتويمي) (: فلتسييب)

مسيب ن) فالاله  عبد  وفلتويمي  فحمد 

للشركة.

بكتابة) تم  فلقانوني  فإل دفع 

فلضبط باملحكمة فالبتدفئية بمشرع)

 2022 10) نا ر) بتاجيخ) بلقصيبي 

تحت جقم)12)بالسجل فلتبتيبي وج77 

بالسجل فلتحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

Tél(:(05.37.90.29.78

GSM(:(06.61.25.96.46

 STE EZZARRADNOV

TRANS
SARL A.U

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

بشريك وحيد

فلعنوفن : دوفج فلعنابسة لال ميمونة

سوق أجبعاء

س.ت : 27565

بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
بسوق) وفملسجل  (2022 7) نا ر)

 2022 12) نا ر) بتاجيخ) فألجبعاء)

وضع فلقانون فألسا�شي لشركة ذفت)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

حيث) (EZZARRADNOV TRANS

تم ما  لي):

 EZZARRADNOV (: فلتسمية)

.TRANS

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 100.000 في) حدد  (: فملال) جأس 

قسمة) (1000 إلى) مقسمة  دجهم 

فرتماعية من فئة)100)دجهم لفائدة):

 1000 (: فحمد) فلزجفد  فلسيد 

حصة.

فلهدف):)نقل فملستخدمين.

فملقر فالرتماعي):)دوفج فلعنابسة لال)

ميمونة سوق أجبعاء.

فملدة):)99)سنة.

فلتسييب):)عين فلسيد فلزجفد فحمد)

فلوحيد) مسيب  (G20007 (بطاقته

للشركة.

فلتسجيل) مع  فلقانوني  فإل دفع 

بالسجل فلتجاجي تم بكتابة فلضبط)

أجبعاء) بسوق  فالبتدفئية  باملحكمة 

تحت) (2022 19) نا ر) فلغرب بتاجيخ)
و27565  فلتبتيبي  بالسجل  جقم)  )

بالسجل فلتحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

Tél(:(05.37.90.29.78

GSM(:(06.61.25.96.46

STE IDRISSIA PERTRANS

SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

فلعنوفن : دوفج فضريسة عرباوة

سوق أجبعاء

س.ت : 27555

بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

بسوق) وفملسجل  (2022 5) نا ر)

وضع) (2022 6) نا ر) بتاجيخ) فألجبعاء)

ذفت) لشركة  فألسا�شي  فلقانون 

 IDRISSIA محدودة) مسؤولية 

PERTRANS)حيث تم ما  لي):

 IDRISSIA (: فلتسمية)

.PERTRANS

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

مسؤولية محدودة.

 100.000 في) حدد  (: فملال) جأس 

قسمة) (1000 إلى) مقسمة  دجهم 

فرتماعية من فئة)100)دجهم لفائدة):

فلسيد عبد فلسالم):)500)حصة.

 500 (: فلسيد عبد فلسالم زجوك)

حصة.

فلهدف):)نقل فملستخدمين.

فضريسة  دوفج  (: فالرتماعي) فملقر 

عرباوة سوق أجبعاء.

فملدة):)99)سنة.

فلتسييب):)عين فلسيد عبد فلسالم)

فلكرف وي وفلسيد عبد فلسالم زجوفك)

مسيب ن للشركة.

بكتابة) تم  فلقانوني  فإل دفع 

بسوق) فالبتدفئية  باملحكمة  فلضبط 

 2022 فلغرب بتاجيخ) 1) نا ر) أجبعاء)

فلتبتيبي) بالسجل  (28 جقم) تحت 

و27555)بالسجل فلتحليلي.
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SOCIETE JAWDA BOIS
SARL AU

 SIEGE(SOCIAL : BUREAU(N65

 MARINA CENTER ANGLE

 BD ZERKTOUNI ET BD

MOHAMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

 REGISTRE(DE(COMMERCE :

 07129

بتاجيخ فملنعقد  فلقرفج   بمقت�شى 

ج) نا ر)2022،)شركة مسكي أنفست،)

من) قانونيا  فملمثلة  مجهولة،) شركة 

فلسيد) فلعام،) فملد ر  فلرئيس  طرف 

للبطاقة) فلحامل  بلمكي  فملجيد  عبد 

شريك) (،UC16589 جقم) فلوطنية 

قرج) وحيد لشركة رودة لألخشاب،)

ما  لي):

محمد) بلمكي  فلسيد  فستقالة 

(،U121(فلحامل للبطاقة فلوطنية جقم

فلحامل) فملجيد  عبد  بلمكي  وفلسيد 

.UC16589(للبطاقة فلوطنية جقم

تعيين مسيب رد د،)فلسيد بلمكي)

 وسف فلحامل للبطاقة فلوطنية جقم)

.D75 11ج

فلنظام) من  فلبند) 1) تغييب 

فألسا�شي للشركة.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكمة)

26) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)809990.
لإلشاجة وفلبيان

274 P

SOCIETE SWAN STEEL
SARL 

فملقر فالرتماعي : جياض فلرضا 68

ماجينا سانتب 1 فلطابق فلخامس زفوية 

محج فلزجقطوني ومحمد بن عبد هللا 

فلدفج فلبيضاء

فلسجل فلتجاجي : 9ج891 

فلعام) فلجمع  مدفوالت  إثر  على 

12) وليو) بتاجيخ) فملنعقد  فالستثنائي 

ستيل«) »سوفن  لشركة) (2021

ش.م.م،)تقرج تمد د نشاط فلشركة):

بالجملة) فلتجاجة  إلى  باإلضافة 

فلهدف) أصبح  فلحد د،) خردة  ( في)

فالرتماعي كالتالي):

تدوير) إلعادة  مصنع  فستغالل 

فلخامات وفملعادن وسحقها بعمليات)

ميكانيكية أو فيز ائية)-)كيميائية.

فلتجاجة دفخل وخاجج فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ فلبيضاء) بالدفج   فلتجاجية 

5) نا ر)2022)تحت جقم):)807279.
لإلشاجة وفلبيان

275 P

 SOCIETE RESIDENCE

TABARAKALLAH

SARL 

 SIEGE(SOCIAL : 408 ANGLE

 BD ABDELMOUMEN ET BD

ANOUAL 4EME(ETAGE(MAARIF

CASABLANCA

 REGISTRE(DE(COMMERCE :

210639

فلعام) فلجمع  مدفوالت  إثر  على 

هللا«) تباجك  »إقامة  لشركة) فلعادي 

ديسمرب) ج1) فملنعقد بتاجيخ) ش.م.م،)

2021،)قد تقرج ما  لي):

لشركة) فالرتماعي  فملقر  نقل 

»إقامة تباجك هللا«)ش.م.م،)إلى جياض)

فلطابق) (1 سانتب) ماجينا  (68 فلرضا)

فلزجقطوني) محج  زفوية  فلخامس 

ومحمد بن عبد هللا فلدفج فلبيضاء.

فلقانون) من  فلرفبع  فلبند  تغييب 

فألسا�شي للشركة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

(: تحت جقم) فلتجاجية بالدفج فلبيضاء)

807292)بتاجيخ)5) نا ر)2022.
لإلشاجة وفلبيان

276 P
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 SOCIETE RESIDENCE

TABARAKALLAH
SARL 

 SIEGE(SOCIAL : 408 ANGLE

 BD ABDELMOUMEN ET BD

ANOUAL 4EME(ETAGE(MAARIF

CASABLANCA

 REGISTRE(DE(COMMERCE :

210639

فالستثنائي) فملحضر  إثر  على 

2022)لشركة) ج) نا ر) فملنعقد بتاجيخ)
»جيزيدونس تباجك هللا«)ش.م.م،)قرج)

فلشركاء)ما  لي):

بلمكي  وسف) فلسيد  فستقالة 

جقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

.D75 11ج

فلسيد) رد د،) مسيب  تعيين 

بلمكي عبد فلعظيم فلحامل للبطاقة)

.D330760(فلوطنية جقم

فلنظام) من  (12 فلبند) تغييب 

فألسا�شي للشركة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ فلبيضاء) بالدفج   فلتجاجية 

26) نا ر)2022)تحت جقم):)809991.
لإلشاجة وفلبيان

277 P

 SOCIETE SABLE

PROMTION
SARL

 SIEGE(SOCIAL : RES(RIAD

 ARRIDA(N 63 MARINA(CENTER

 ANGLE(BD(ZERKTOUNI & MED

BEN(ABDELLAH, CASABLANCA

 REGISTRE(DE(COMMERCE :

2725 9

فلعام) فلجمع  مدفوالت  إثر  على 

نوفمرب) (8 بتاجيخ) فملنعقد  فلعادي 

2021،)لشركة)»صابل بروموسيون«)

 181 جقم) (: فلتالي) بالعنوفن  ش.م.م،)

فمللكية،) فملسلحة  فلقوفت  شاجع 

فملد نة فلجد دة مكناس.

بلمكي  وسف) فلسيد  تعيين 

جقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

11ج D75)مد رف لهذف فلفرع،

تمد د فلنشاط فلتجاجي.

فلعقاجي،) فإلنعاش  إلى  باإلضافة 

أصبح فلهدف فالرتماعي كالتالي):

بالتقسيط) فلغدفئية  فملوفد  بيع 

وبالخصم.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكمة)

فلتجاجية بمكناس بتاجيخ)22)ديسمرب)

2021)تحت جقم):)5546.
لإلشاجة وفلبيان

278 P

 SOCIETE MAIMOUNA

EL MANZAH

SARL 

 SIEGE(SOCIAL : 408 ANG

 BD(ABDELMOUMEN & BD

ANOUAL 4EME(ETG

CASABLANCA

 REGISTRE(DE(COMMERCE :

264711

فلعام) فلجمع  مدفوالت  إثر  على 

فملنزه«) »ميمونة  لشركة) فلعادي 

ديسمرب) ج1) فملنعقد بتاجيخ) ش.م.م،)

2021،)قد تقرج ما  لي):

لشركة) فالرتماعي  فملقر  نقل 

إقامة) إلى  ش.م.م،) فملنزه«) »ميمونة 

زفوية) سانتب  ماجينا  (68 فلرضا) جياض 

محج فلزجقطوني ومحمد بن عبد هللا)

1ج،) جقم) شقة  فلخامس،) فلطابق 

فلدفج فلبيضاء.

فلقانون) من  فلرفبع  فلبند  تغييب 

فألسا�شي للشركة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

(: تحت جقم) فلتجاجية بالدفج فلبيضاء)

807291)بتاجيخ)5) نا ر)2022.
لإلشاجة وفلبيان

279 P

 PIECES AUTO DAR
TOUZANI

شركة ذفت مسؤولية محدودة
جأسمالها : 100.000 دجهم

فملقر فالرتماعي : فلدفج فلبيضاء
1201 دفج فلتوزفني شاجع محمد 

فلخامس
تذوي  وتصفية فلشركة
تعيين مأموج فلتصفية

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
 2021 فالستثنائي بتاجيخ)16)ديسمرب)

قد تقرج ما  لي):
 PIECES شركة) وتصفية  تذوي  

AUTO DAR TOUZANI)ش.م.م..
تعيين مأموج تصفية الشركة وفي)
مقر مأموج تصفية لشركة في مسكنه)
فلسيد فلعربي فقد م فلساكن بالدفج)
دفج) فلسادس  محمد  شاجع  فلبيضاء)

فلتوزفني جقم)ج120.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 
فلبيضاء)بتاجيخ)19) نا ر)2022)تحت)

جقم)جج8089.
لإلشاجة وفلبيان

280 P

 SOCIETE ALAHYANE
 MOHAMED & CIE

MAGASIN 90
شركة ذفت مسؤولية محدودة
جأسمالها : 2.700.000 دجهم

فملقر فالرتماعي : فلدفج فلبيضاء
50، محج حمان فلفتوفكي
زيادة في جأسمال فلشركة

 تحد ث فلنظام فألسا�شي للشركة
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
 2021 25)ديسمرب) فالستثنائي بتاجيخ)

قد تقرج ما  لي):
من) فلشركة  جأسمال  في  فلزيادة 
 2.700.000 إلى) دجهم  (1.800.000

دجهم.
تحد ث فلنظام فألسا�شي للشركة)
قانون) من  (7 فلفصل) تعد ل  بعد 

فلشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

فلبيضاء)بتاجيخ)18) نا ر)2022)تحت)
جقم)ج80881.

للنشر وفلبيان

281 P

WAFA MARBRES
شركة ذفت مسؤولية محدودة
جأسمالها : 6.500.000 دجهم

فملقر فالرتماعي : فلدفج فلبيضاء

كلم 9.100، طريق فلجد دة لساسفا
زيادة في جأسمال فلشركة

 تحد ث فلنظام فألسا�شي للشركة
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

 2021 ج1)ديسمرب) فالستثنائي بتاجيخ)

قد تقرج ما  لي):

من) فلشركة  جأسمال  في  فلزيادة 

 6.500.000 إلى) دجهم  (500.000

دجهم.

تحد ث فلنظام فألسا�شي للشركة)
قانون) من  (7 فلفصل) تعد ل  بعد 

فلشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

فلبيضاء)بتاجيخ)18) نا ر)2022)تحت)
جقم)808912.

للنشر وفلبيان

282 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

ZEN LAB شركة
ش.ذ.م.م.

Z.L : فملختصر

فملقر فالرتماعي : تجزئة 116، 

فملنطقة فلصناعية فلساكنية

فلقنيطرة

 ZEN شركة) تأسيس  لعقد  تبعا 

ذفت) شركة  تأسيس  تقرج  (،LAB

هي) مميزفتها  فملحدودة،) فملسؤولية 

كالتالي):

شركة) (: فلشكل فلقانوني للشركة)

ذفت فملسؤولية فملحدودة.
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.ZEN LAB(:(فلتسمية
موفد) صنع  (: فلرئي�شي) فملوضوع 
فلطبية،) فألرهزة  صنع  فلتجميل،)

صنع فملكمالت فلغذفئية.
(،116 تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر 
فلساكنية،) فلصناعية  فملنطقة 

فلقنيطرة.
فملدة):)99)سنة.

جأسمال) حدد  (: فلشركة) جأسمال 
دجهم،) (100.000 مبلغ) في  فلشركة 
حصةفرتماعية) (1000 إلى) مقسمة 

من فئة)100)دجهم للوفحدة.
فلشكل) على  فلحصص  تخصص 

فلتالي):
محمد) زنقة  كريم،) فحمد  ف ت 
مرفبط جقم)746،)بئب فلرفمي فلشرقية،)

فلقنيطرة،)750)حصة فرتماعية.
مشكوك سمية زفوية زنقة فألميبة)
عائشة وسبتة،)فلشقة) 5،)عماجة أ،)
إقامة سندس،)فلقنيطرة)250)حصة)

فرتماعية.
فملجموع):)1000)حصة فرتماعية.
فلسيد ف ت فحمد كريم،) (: فإلدفجة)
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.G230607(جقم
وقد تم فإل دفع فلقانوني لقوفنين)
فالبتدفئية) باملحكمة  فلشركة 
(،2022 20) نا ر) بتاجيخ) بالقنيطرة،)
تحت جقم)2022/280)بملف فلسجل)

فلتجاجي جقم)63891.
283 P

STE TAISSIR UNIVERS
SARL AU

تأسيس شركة
وضع) (2022 8) نا ر) بتاجيخ) تم 
قانون منظم لشركة ذفت فملسؤولية)
باملميزفت) وحيد  بشريك  فملحدودة 

فلتالية):
 STE TAISSIR (: فلتسمية)

UNIVERS SARL AU
أو) فلبناء) في  مقاول  (: فلهدف)

فألشغال فملختلفة.
تارر.

بيع لوفزم فملكت  بالتقسيط.

117)تجزئة) :)جقم) فملقر فالرتماعي)
فلريحان قلعة فلسرفغنة.

سنة تبتدئ من تاجيخ) (99 (: فملدة)
10) نا ر)2022.

 100.000 (: فالرتماعي) فلرأسمال 
دجهم مقسم على)1000)سهم من فئة)

100)دجهم موزع كاآلتي):
فلسيد عمر صبح)1000)حصة.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)
1ج)ديسمرب.

فلسيد) طرف  من  تسيب  (: فإلدفجة)
عمر صبح.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلسرفغنة  وم بقلعة   فالبتدفئية 
19) نا ر)2022)تحت جقم)28/2022.

فلسجل فلتجاجي جقم):)997 .
284 P

TECHNIC IMMO شركة
SARL

على) (2021 ماي) (17 تم  وم)
فلجمع) صباحا  فلعاشرة  فلساعة 
 TECHNIC فلعام فالستثنائي لشركة)
فملسؤولية) ذفت  شركة  (IMMO
دجهم) (100.000 جأسمالها) فملحدودة 
ومقرها فالرتماعي حي نخلة)II)جقم)9  

طابق) )قلعة فلسرفغنة.
حيث تم ما  لي):

 166 سميب  اسيبي) فلسيد  باع 
سهم للسيد جشيد فلحيدفوي،)و167 

سهم للسيد كمال ف ت علي فلحاج.
فستقالة فلسيد سميب  اسيبي من)

مهمة تسييب فلشركة.
فلحيدفوي) جشيد  فلسيد  تعيين 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
ف ت) كمال  وفلسيد  (Y298576 جقم)
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  علي 
كمسيب ن) (EE36548 جقم) فلوطنية 

للشركة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلسرفغنة  وم) لقلعة  فالبتدفئية 
فلرقم) تحت  (2021 سبتمرب) (2

85ج/2021.
فلسجل فلتجاجي):)ج9ج2.

285 P

شركة مويا طراف
ش.م.م - ذ.ش.و

حي لال عائشة، زنقة 18، جقم 1 

مكرج، تابريكت، سال

للشريك) عرفي  عقد  بمقت�شى 

(،2022 10) نا ر) بتاجيخ) فلوحيد 

10) نا ر) بتاجيخ) فلرباط  في  فملسجلة 

فألسا�شي) فلقانون  وضع  تم  (2022

محدودة) مسؤولية  ذفت  لشركة 

باملميزفت فلتالية):

طرفف«) »مويا  شركة) (: فلتسمية)

ش.م.م)-)ذ.ش.و.

عائشة،) لال  حي  (: فلتجاجي) فملقر 
تابريكت،) مكرج،) (1 جقم) (،18 زنقة)

سال.

فملوضوع):

فلتبكي  فلكهربائي وفلهاتفي.

فلخدمات فملتنوعة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلفعلي للشركة.

فلتسييب):)تسييب فلشركة من طرف)

فلسيد فلحويضري عبد فللطيف.

دجهم) (100.000 (: فلرأسمال)

موزعة بين فلشركاء)كما  لي):

فللطيف) فلسيد فلحويضري عبد 

1000)حصة.

فملجموع):)1000)حصة.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكمة)

20) نا ر) بتاجيخ) بسال،) فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)38165.

286 P

كابيطاليا

25،)شاجع شجرة فلقدس،)قطاع)19)بلوك س،)

حي فلرياض،)فلرباط

AQUANET
SARL

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

 2021 ديسمرب) (20 بتاجيخ) فملنعقد 

تقرج ما  لي):

حل مسبق للشركة.

بنطورة) أحمد  فلسيد  تعيين 

جقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

EE500468)كمصفي للشركة.

للتصفية) فالرتماعي  فملقر  تعيين 
(،15 بالعنوفن) 2،)زنقة دجعة،)شقة)

أكدفل،)فلرباط.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)121590.
287 P

STE DIVERSER SAHARA
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
SIEGE(SOCIAL : N° 672 Bis

Hay(Nahda, TAN-TAN
بمقت�شى عقد عرفي بتاجيخ فاتح)
2021)تم تأسيس شركة ذفت) فربف ر)
مسؤولية محدودة باملميزفت فلتالية):
 STE DIVERSER (: فلتسمية)

SAHARA)ش.م.م.
فملقر فالرتماعي):)جقم)672)مكرج،)

حي فلنهضة،)طانطان.
دجهم) (100.000 (: فلرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)دجهم.
فملستخدمين) نقل  (: فلهدف)
وفلتوزيع،) فلنقل  فلغيب،) لحساب 

أشغال متعددة.
فلشركاء):)فلشريك فلوحيد فلسيد)

 وسف فلكدوب.
فملدة):)99)سنة.

فلتسييب):)تسييب فلشركة حاليا من)
طرف فلسيد  وسف فلكدوب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بطانطان بتاجيخ)15)ماجس)

2021،)تحت جقم)2021/78.
288 P

 COMPTOIR PIECE شركة
DAKHLA

ش.م.م
تأسيس شركة

بتاجيخ عرفي  عقد   بمور  
محضر) وضع  تم  (2022 ج1) نا ر)  
لشركة) فلتأسي�شي  فالرتماع 
 COMPTOIR PIECE DAKHLA

ش.م.م.
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فلهدف):)تجاجة تجهيزفت فلسياجفت.
فملقر فالرتماعي):)حي فالمل)1)بلوك)

28)جقم)1)فلدفخلة.
فملدة):)99)سنة.

جأسمالها):)100.000)دجهم.
فلشركاء):

جقم) فعيش  مصطفى  فلسيد 
فلساكن) (JA1110ج فلبطاقة فلوطنية)
فلدفخلة) (28 5 جقم) فلوحدة  ب حي 
وفلسيد خالد فلشاكلي جقم فلبطاقة)
فلساكن ب حي) (AD80256 فلوطنية)

فالمل)1)بلوك)28)جقم)1)فلدفخلة.
وملدة) فلشركة  يسيب  (: فلتسييب)
فلشاكلي) خالد  فلسيد  محددة  غيب 
 AD80256 فلوطنية) فلبطاقة  جقم 
28 بلوك) (1 فالمل) حي  ب   فلساكن 

جقم)1)فلدفخلة.
باملحكمة) فإل دفع  تم  (: فإل دفع)
بتاجيخ) 2  بالدفخلة  فالبتدفئية 
(،2022/115 تحت جقم) (2022  نا ر)

فلسجل فلتجاجي)جج205.
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سونتر ملاليف سولي
م.م

CENTRE LAMALIF SOULY
SARL AU

في مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
فلقانون) وضع  تم  (2022  ) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

محدودة ذفت فملوفصفات فلتالية):
»سونتب ملاليف سولي«) (: فلتسمية)
 CENTRE LAMALIF SOULY م.م)

SARL AU
مركز دجوس) (: فالرتماعي) فلهدف 

فلدعم.
 1 فلطابق) (: فالرتماعي) فملقر 
تكوين) تليال  (18 7 جقم) (2 وفلطابق)

أكاد ر.
سنة) (99 (: فالرتماعية) فملدة 
فبتدفء)من تاجيخ تسجيلها في فلسجل)
فلتجاجي عدف إذف تم فلحل فملسبق أو)

فلتمد د.
:) تكون من) فلرأسمال فالرتماعي)

100.000)دجهم.

تم تعيين فلسيد) (: تسييب فلشركة)
فسماعيل بن فلشريف.

فلسجل) في  فلتقيد  تم  (: فلتقييد)
26) نا ر) أكاد ر) فلتجاجية  للمحكمة 
للسجل) (108257 جقم) تحت  (2022

فلتحليلي جقم)ج5020. 
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تسويق ميديا
م.م

TASSWI9MEDIA SARL AU
في مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
فلقانون) وضع  تم  (2022 12) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

محدودة ذفت فملوفصفات فلتالية):
م.م) ميد ا«) »تسويق  (: فلتسمية)
TASSWI9MEDIA SARL AU)لشركة)

ذفت مسؤولية محدودة.
خدمات) (: فالرتماعي) فلهدف 

فإلعالم وفإلعالن وفلتسويق فلرقيم.
:)س/أ شركة أ&أ) فملقر فالرتماعي)
خدمات جقم)1525)جقم)5)حي فلسالم)

أكاد ر.
سنة) (99 (: فالرتماعية) فملدة 
فبتدفء)من تاجيخ تسجيلها في فلسجل)
فملسبق فلحل  تم  إذف  عدف   فلتجاجي 

)أو فلتمد د.
:) تكون من) فلرأسمال فالرتماعي)

100.000)دجهم.
تسييب فلشركة):)هشام ساقي.

فلسجل) في  فلتقيد  تم  (: فلتقييد)
26) نا ر) أكاد ر) فلتجاجية  للمحكمة 
للسجل) (108255 جقم) تحت  (2022

فلتحليلي جقم)50199. 
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VOCATUS CALL CENTER
Sarl

تأسيس شركة
في  وم) مؤجخ  عرفي  لعقد  تبعا 
20/01/2022)حيث تم وضع قوفنين)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  فلشركة 

وذفت فملميزفت فلتالية):
شركة فوكاتوس كول) (: فلتسمية)

سنتب)(ش.م.م).

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 
مسؤولية محدودة.

حدد موضوع فلشركة) (: فملوضوع)
في ما  لي):

مركز فالتصال.
في) فلرأسمال  حدد  (: فلرأسمال)

100.000)كلها لالكتتاب وفلدفع.
فال) عماجة  (: فالرتماعي) فملقر 
فلوجي فلطابق)5)جقم)22)مجمع)1 2 

فونتي فلعليا فكاد ر.
سنة فبتدفء) حددت في99) (: فملدة)

من تاجيخ تأسيس فلشركة.
فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 
ديسمرب من كل) 1ج)  نا ر و تنتهي في)

سنة.
فإلدفجة):) د ر فلشركة فلسيدة وفاء)

قباج ملدة غيب محدودة.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 
بتاجيخ) الكاد ر  فلتجاجية  فملحكمة 
26/01/2022)تحت جقم)108277. 
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فلزجوفلي محمد)

محاس  معتمد)

جيحان)10)زفوية زنقة فاس وفبن فلخطي )

تازة

فلهاتف):)0661436563

STE OUM RED
شركة محدودة فملسؤولية ذفت 

فلشريك فلوحيد
جأسمالها فالرتماعي : 100.000 

دجهم
فملقر فالرتماعي : مركز باب مرزوقة

تازة 
فملؤجخ) فلعرفي  فلعقد  بمقت�شى 
فلشريك) قرج  (09/12/2021 بتاجيخ)
فلوحيد للشركة فملحدودة فملسؤولية)
OUM RED فلوحيد) فلشريك   ذفت 

ما  لي):)
فملذكوجة) ( فلشركة) تصفية  قفل 

أعاله.
فإل دفع) تم  (: فلقانــوني) فإل دفع 
فلضبط) كتابة  لدى  فلقانوني 
بتازة  وم) فالبتدفئية  للمحكمة 

01/2022/ 2)تحت جقم)2ج.
إمضاء):

خرفف جضا
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تأمينات بومالن دادس
 ASSURANCES BOUMALNE

DADS
جأسمالها فالرتماعي : 100.000 

دجهم
مقرها فالرتماعي : شاجع محمد 

فلخامس بومالن دفدس
تنغيب

فلزيادة في جأسمال فلشركة
ببومالن) مؤجخ  عقد  بمقت�شى 
قرج) (،2021 ديسمرب) (9 دفدس  وم)

فلشريك فلوحيد ما  لي):
فلشركة) جأسمال  في  فلزيادة 
 100.000 فلسالفة فلذكر لرفعه من)
وذلك) دجهم  (200.000 إلى) دجهم 
بإحدفث)1.000)حصة رد دة بقيمة)

100)دجهم للحصة.
تم) فإنه  فلتغييب  هذف  إثر  وعلى 
قانون) فلسادس من  فلفصل  تعد ل 

فلشركة على فلنحو فلتالي):
فلسيد شكري فدفم)2000)حصة.

فملجموع):)2000)حصة.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فالبتدفئية) فملحكمة  لدى  فلقانوني 
تحت) (2022 10) نا ر) بتاجيخ) بتنغيب 

جقم):)8 .
ملخص قصد فلنشر
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PARA BIM
ش.م.م

جأسمالها فالرتماعي : 100.000 
دجهم

مقرها فالرتماعي : عماجة فلريحان
جقم 27 وجزفزفت

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
قرج) (2021 أكتوبر) (18 فملنعقد  وم)

فلجمع فلعام للشركة ما  لي):
فضرضوج) فبرفهيم  فلسيد  فوت 
محمد) فلسيد  لفائدة  حصة  (50
ذفت) فلشركة  في  فلتي  ملكها  فدجفك 
باجف) (: وفملسماة) فملحدودة  فملسؤولية 

.PARA BIM(بيم
تم تحويل فملقر فالرتماعي للشركة)

إلى فلعنوفن فآلتي):
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 69 جقم) فلياقوت  برج  قساجية 
وجزفزفت.

عماجة فلريحان جقم) (: بدال ومكان)
27)وجزفزفت.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فالبتدفئية) فملحكمة  لدى  فلقانوني 
 2021 نوفمرب) (25 بتاجيخ) بوجزفزفت 

تحت جقم):)1036.
ملخص قصد فلنشر
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COMPTOIR SERVICE
شركة ذفت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
جسمالها : 8.000.000 دجهم
فلكائن مقرها : فلدفج فلبيضاء

فملسطحة فللورستيكية
فملنطقة فلصناعية أوالد صالح

بوسكوجة
فلسجل فلتجاجي : 146.443

توسيع غرض فلشركـة
بمور  قرفجفت فلشريك فلوحيد)
تقرج (،2021 ديسمرب) (20  بتاجيخ)

ما  لي):
ليشمل) فلشركة  غرض  توسيع 

نقل فملستخدمين لحساب فألغياج)؛
للنظام) فلتالزمي  فلتعد ل 

فألسا�شي.)
تم فلقيـام باإل دفع فلقانوني بكتابة)
فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية للدفج)
فلبيضاء)بتاجيخ) 2) نا ر)2022)تحت)

جقم)809511. 
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IDHALI & SONS
شركة ذفت مسؤولية محدودة 
جسمالها 81.900ج.11ج دجهم

 OSTE فلكائن مقرها : إنزكان - لدى
MINOTRIE أ ت ملول
كلم 2,5 طريق بيوكرف 
فلسجل فلتجاجي إنزكان

جقم 20887
فلزيادة في جأسمال فلشركة

فلعامة) فلجمعية  بمور  
في فملنعقدة  للشركاء) فلعاد ة  غيب 

معا نة) تمت  (،2021 ديسمرب) 0ج)
بمبلغ) فلشركة  جأسمال  في  فلزيادة 
بتقدمة) دجهم  97.200 .1 ج)
جفع) عنه  نتج  فلذي  فل�شيء) عينية،)
دجهم) 81.900ج.11ج) من) فلرسمال 

إلى)652.879.100)دجهم.
تم فلقيـام باإل دفع فلقانوني بكتابة)
فالبتدفئية) فملحكمة  لدى  فلضبط 
تحت) (2022 ج1) نا ر) إلنزكان بتاجيخ)

جقم)60. 
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 HYGIENIC MODERN
INDUSTRIES

شركة مساهمة جسمالها 
00.000ج.8ج دجهم

فلكائن مقرها : فملحمد ة - 111، 
فلطريق فلساحلية فملصباحيات
فلسجل فلتجاجي : 09ج.28
فلزيادة في جسمال فلشركة 

غيب) فلعامة  فلجمعية  بمور  
في) فملنعقدة  للمساهمين  فلعاد ة 
معا نة) تمت  (،2021 ديسمرب) (2
بمبلغ) فلشركة  جسمال  في  فلزيادة 
طريق) عن  دجهم  (100.000.000
فملقاصة مع مستحقات ثابتة وسائلة)
فلشركة) عاتق  على  ومستوربة 
إلى) دجهم  00.000ج.8ج) من) لرفعه 

00.000ج.8ج1)دجهم.
تم فلقيـام باإل دفع فلقانوني بكتابة)
فالبتدفئية) فملحكمة  لدى  فلضبط 
للمحمد ة بتاجيخ)6) نا ر)2022)تحت)

جقم)8ج. 
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IDNACO
شركة ذفت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
جسمالها 230.600.000 دجهم
فلكائن مقرها : فلدفج فلبيضاء

11 »ب« زنقة أحمد أكرد، فلوفزيس
فلسجل فلتجاجي : 190701
فلزيادة في جأسمال فلشركة

بمور  قرفجفت فلشريك فلوحيد)
تمت (،2021 ديسمرب) بتاجيخ) 2)

فلشركة) جأسمال  في  فلزيادة  معا نة 

بتقدمة) دجهم  (60.492.900 بمبلغ)

جفع) عنه  نتج  فلذي  فل�شيء) عينية،)

دجهم) (230.600.000 من) فلرأسمال 

إلى)092.900.ج29)دجهم.

للنظام) فلتالزمي  فلتعد ل 

فألسا�شي.)

تم فلقيـام باإل دفع فلقانوني بكتابة)

فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية للدفج)

تحت) (2022 5) نا ر) بتاجيخ) فلبيضاء)

جقم)18ج807. 
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CHARI MONEY

شركة ذفت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

جسمالها 10.000 دجهم

فلكائن مقرها : فلدفج فلبيضاء

فملنطقة فلصناعية أوالد صالح

بوسكوجة

فلسجل فلتجاجي : 456.853

فلزيادة في جسمال فلشركة
في مؤجخ  عرفي  عقد   بمور  

فلشريك) فإن  (،2021 ديسمرب) (16

فلقرفجفت) فتخذ  قد  للشركة  فلوحيد 

فلتالية):)

بمبلغ) في جسمال فلشركة  فلزيادة 

نضية،) بتقدمة  دجهم  (10.000.000

فلذي نتج عنه جفع فلرسمال) فل�شيء)

 10.010.000 دجهم إلى) (10.000 من)

دجهم)؛

قبول شركاء)ردد)؛

فعتماد نظام أسا�شي رد د بشكل)

شركة ذفت مسؤولية محدودة.)

تم فلقيـام باإل دفع فلقانوني بكتابة)

فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية للدفج)

تحت) (2022 5) نا ر) بتاجيخ) فلبيضاء)

جقم)807316. 
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SELMAN
شركة مساهمة

جسمالها : 44.612.300 دجهم
فلكائن مقرها : فلدفج فلبيضاء

فملنطقة فلصناعية أوالد صالح
بوسكوجة 

فلسجل فلتجاجي :77 .0 ج
فلزيادة في جسمال فلشركة 

وفلتخفيض منه
غيب) فلعامة  فلجمعية  بمور  
في فملنعقدة  للمساهمين   فلعاد ة 

ج)ديسمرب)2021،)تمت معا نة):
بمبلغ) في جسمال فلشركة  فلزيادة 
طريق) عن  دجهم  000.000. ج)
فملقاصة مع مستحقات ثابتة وسائلة)
فلشركة) عاتق  على  ومستوربة 
إلى) دجهم  (44.612.300 من) لرفعه 

78.612.300)دجهم)؛
بمبلغ) فلشركة  جسمال  تخفيض 
من) إلجراعه  دجهم  (64.385.300
78.612.300)دجهم إلى)227.000. 1 

دجهم.)
تم فلقيـام باإل دفع فلقانوني بكتابة)
فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية للدفج)
تحت) (2022 5) نا ر) بتاجيخ) فلبيضاء)

جقم)19ج807. 
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DISLOG REAL STATE
تكوين شركة مساهمة 

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمور  
تم وضع فلنظام) (،2021 نوفمرب) (29
تكمن) مساهمة  لشركة  فألسا�شي 

مميزفتها فيما  لي):
فلشكـل):)شركـة مساهمـة.

DISLOG REAL STATE(:(فلتسمية
للمشاجكات) قابضة  (: فلغــرض)

وتدبيب فلقيم فملنقولة.
(– فلبيضاء) فلدفج  (: فلشركة) مقر 
فملنطقة) فللورستيكية،) فملسطحة 

فلصناعية أوالد صالح.
فملــدة):)99)سنة.

(: فلشركة) جسمال 
0.000.000.000ج)دجهم.)
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من فاتح) (: فلسنة فملالية للشركة)

 نا ر إلى)1ج)ديسمرب.

منصف) فلسيد  (: ( فملتصرفـون)

فلسيد محمد علي) بلخياط زوكاجي،)

بوعمرفني،) مهدي  فلسيد  فلتازي،)

فلسيد ج�شى قرمان وفلسيدة غزالن)

بنلمليح.
فلسيد) (: فإلدفجة) مجلس  جئيس 

منصف بلخياط زوكاجي.

فملد ر فلعـام)):)فلسيد ج�شى قرمان.

فلسيدة) (: فإلدفجة) مجلس  كات  

وئـام باخاط).

شركة) فلحسابات  مرفق  

 »BOUGHALEB( &( ASSOCIES»

 مثلها فلسيد محمد بوغال .

تم فلقيام باإل دفع فلقانوني بكتابة)

فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية للدفج)

 2021 ديسمرب) بتاجيخ) 2) فلبيضاء)

تحت جقم)805765. 

فلضبط) بكتابة  فلشركة  قيد  تم 

لدى فملحكمة فلتجاجية للدفج فلبيضاء)

تحت جقم) (2021 ديسمرب) بتاجيخ) 2)

.526.851
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HDID CONSULTANTS

فلدفج فلبيضاء،) ،)زنقة فملعطي رزولي

(زنقة فريول سابقا)،)أنفا

MENANA
تكوين شركة ذفت مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بمور  عقد عرفي مؤجخ بالدفج)

تم) (،2022 12) نا ر) في) فلبيضاء)

ذفت) لشركة  فألسا�شي  فلنظام  وضع 

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

تكمن مميزفتها فيما  لي):

مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلشكـل)

محدودة بشريك وحيد.

.»MENANA«(:(فلتسمية

فلغــرض):)كرفء)وفستغالل فألمالك)

فلعقاجية فململوكة ذفتيا أو فملكتبفة.

فلبيضاء،) فلدفج  (: فلشركة) مقر 

(،6 أكتوبر جقم) (6 شاجع فملسيبة زنقة)

فلطابق فلثالث.

فملــدة):)99)سنة.
جسمال فلشركة):)100.000)دجهم.

من فاتح) (: فلسنة فملالية للشركة)

 نا ر إلى)1ج)ديسمرب.

فملدبر):)فلسيد عبد فلجليل لحلو.

تم فلقيـام باإل دفع فلقانوني بكتابة)

فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية للدفج)

فلبيضاء)بتاجيخ)25) نا ر)2022)تحت)
جقم)809776. 

فلضبط) بكتابة  فلشركة  قيد  تم 

لدى فملحكمة فلتجاجية للدفج فلبيضاء)

جقم) تحت  (2022 25) نا ر) بتاجيخ)

 .529643
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PMS LUB
تكوين شركة ذفت مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
في مؤجخ  عرفي  عقد   بمور  

تم وضع فلنظام) (،2021  2)ديسمرب)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

محدودة بشريك وحيد تكمن مميزفتها)

فيما  لي):

مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلشكـل)

محدودة بشريك وحيد.

.»PMS LUB«(:(فلتسمية

فلزيوت) صناعة  (: فلغــرض)

وفملشحمات فلصناعية وكذف صناعة)

وتسويق فملشحمات.)
زنقة فلجياللي) (،18 (: مقر فلشركة)

غافري،)عين فلسبع)–)فلدفج فلبيضاء.

فملــدة):)99)سنة.
جسمال فلشركة):)100.000)دجهم.

شركة) (: ( فلوحيد) فلشريك 

 »PETROMIN OILS DU MAROC»

من فاتح) (: فلسنة فملالية للشركة)

 نا ر إلى)1ج)ديسمرب.

فملدبر):)فلسيد محمد فضيل.

فلضبط) بكتابة  فلشركة  قيد  تم 

لدى فملحكمة فلتجاجية للدفج فلبيضاء)

تحت جقم) (2021 ديسمرب) (29 بتاجيخ)

ج527.28. 
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LA SACHERIE MODERNE
شركة ذفت مسؤولية محدودة 

جسمالها : 100.000 دجهم
فلكائن مقرها : فاس، 1 زنقة بوكرفع

فلحي فلصناعي، دوكاجفت 
فلسجل فلتجاجي:ج0ج.15 

فلزيادة وفلتخفيض في جسمال 
فلشركة

نقل مقر فلشركة، تفويت حصص 
فلشركة

تغييب غرض فلشركة، فستقالة 
وتعيين مدبر رد د

وتغييب تسمية فلشركة 
فلعامة) فلجمعية  بمور  
في فملنعقدة  للشركاء) فلعاد ة   غيب 

22) ونيو)2021،)تقرج ما  لي):
من) فلشركة  جسمال  في  فلزيادة 
100.000)دجهم إلى)00ج.ج72)دجهم)؛
فملعلل) فلشركة  جسمال  تخفيض 
إلى) دجهم  00ج.ج72) من) بخسائر 

100.000)دجهم)؛
شركة) حصة  (1.000 تفويت)
فلشركة) شركاء) قبل  من  فململوكة 
 UNION FINANCES«(لفائدة شركة

CORP«)؛
لتصبح) فلشركة  تسمية  تغييب 

«MINLOG«)؛
تغييب غرض فلشركة ليصبح فلنقل)

وفللورستيك وفستغالل فملقالع)؛
نقل مقر فلشركة إلى فلدفج فلبيضاء)
فلثاني،) فلطابق  ليل،) زنقة  (،29 (-

فلصخوج فلسودفء)؛
فستقالة فلسيد آنس فلصفريوي)

من مهامه كمدبر)؛
فلصفريوي) مالك  فلسيد  تعيين 

بصفته مدبرف رد دف)؛
فعتماد نظام أسا�شي رد د تحت)
شكل شركة ذفت مسؤولية محدودة)

بشريك وحيد.
تم فلقيـام باإل دفع فلقانوني بكتابة)
فلتجاجية) فملحكمة  لدى  فلضبط 
تحت) (2022 17) نا ر) بتاجيخ) لفاس 

جقم)216. 
فلضبط) بكتابة  فلشركة  قيد  تم 
لدى فملحكمة فلتجاجية للدفج فلبيضاء)
جقم) تحت  (2022 بتاجيخ) 2) نا ر)

 .529.365
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STE. DEVCOTEC
SARL A.U

تأسيس شركة 
مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 2022 5) نا ر) بتاجيخ) بالدفجفلبيضاء)

باملوفصفات) شركة  تأسيس  تم 

فلتالية:

 11 شاجع) (75 (: فإلرتماعي) فملقر 

 169 فلشقة) فألول  فلطابق   نا ر 

فلدفجفلبيضاء.

فلهدف فإلرتماعي):

للبحث) ومكت   فلتجاجة 

وللدجفسات.

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

بالشريك) فملحدودة  فملسؤولية 

فلوحيد.

فلرأسمال):)100.000.00)دجهم).

سعود) مرفد  فلسيد  (: فلحصص)

1000)حصة.

مرفد) فلسيد  تعيين  تم  (: فلتسييب)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  سعود 

مسيبف) (BE 29287 جقم) فلوطنية 

للشركة ملدة غيب محدودة.

من) تبتدئ  (: فإلرتماعية) فلسنة 

فاتح  نا ر إلى)1ج)ديسمرب.

فملدة):)تم تحد دها في)99)سنة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلتجاجية) باملحكمة  فلقانوني 

 2022 بتاجيخ) 2) نا ر) للدفجفلبيضاء)
تحت جقم)7ج 809)وفلسجل فلتجاجي)

جقم)91ج529.
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براز للبناء
ش.م.م من شريك وحيد 

BRAZ CONSTRUCTION

SARL D’AU

تأسيس شركة محدودة فملسؤولية 
من شريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ في فاتح)
تم تأسيس فلقانون) (،2021 ديسمرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة خصائصها كاآلتي):
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ش.م.م من) برفز للبناء) (: فلتسمية)

شريك وحيد.

بريما) إقامة  (: فإلرتماعي) فلغرض 

 16 فلشقة) ج) فلطابق) (105 جقم)

و11) نا ر) فملعاني  مصطفى  ملتقى 

فلدفجفلبيضاء.

فملدة):)99)سنة.

(: فإلرتماعي) فلرأسمال 

100.000.00)دجهم مقسم إلى)1000 

دجهم لكل وفحدة) (100 حصةبقيمة)

موزعة كما  لي):

فزعني) للشريك  حصة  (1000

فبرفهيم.

:))تم تعيين كمسيب وحيد) فلتسييب)

فلسيد) محدودة  غيب  ( وملدة) للشركة 

فزعني فبرفهيم فلساكن إقامة سامية)

جقم)ج1)سيدي معروف فلدفجفلبيضاء.

فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

 نا ر إلى)1ج)ديسمرب.

فألجباح):)بعد فقتطاع)%5)لتأسيس)

فلزفئد  قسم) فلقانوني،) فإلحتياطي 

حس  قرفج فلشركاء.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلتجاجية) فملحكمة  في  فلقانوني 

للدفجفلبيضاء)تحت جقم) 80792.
مقتطف وبيان
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2HL-BUREAU
 SARL AU

جأسمالها : 50.000.00 دجهم

مقرها: فيال  1 زنقة نوبليا قطاع 17 

حي جياض فلرباط

 تأسيس شركة
مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) (2022 ج) نا ر) ( بتاجيخ) بالرباط 

فملسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

تتميز) وفلتي  فلوحيد  فلشريك  ذفت 

بالخصائص فلتالية):

 2HL-BUREAU (: فلتسمية) (-1

 .   SARL AU

زنقة) فيال) 1) ( فملقر فالرتماعي:) (

نوبليا قطاع)17)حي جياض فلرباط.

تهدف) فالرتماعي:) فلهدف  (- (2

فلخاجج٬  في  كما  فملغرب  في  فلشركة 

أطرفف) لحساب  أو  لحسابها  سوفء)

آخرين إلى:

وفللوفزم) فلقرطاسية،) متجر  (- ج)

وفألثاث وفملعدفت فملكتبية.

-)تجاجة وتمثيل رميع فلقرطاسية)

وفللوفزم) وفملعدفت  فملكات   وأثاث 

أرهزة) ومنتجات  وفألثاث  فملدجسية 

فلكمبيوتر.

-تصنيع ومعالجة وتصميم وتجاجة)

وفلتجزئة) فلجملة  وشبه  فلجملة 

لجميع فلقرطاسية وفللوفزم فملكتبية)

وفألثاث وفملعدفت وفللوفزم فملدجسية)

وفألثاث ومستلزمات أرهزة فلكمبيوتر)

ورميع فلبنود فملتعلقة بشكل مباشر)

إليها) فملشاج  باألشياء) مباشر  غيب  أو 

أعاله).

أعمال) رميع  تنفيذ  أو  إنجاز  (- (

نفسها عن  باألصالة   فلطباعة،)

)أو نيابة عن فلغيب.

فلوطنية) فلشركات  تمثيل  (- ( 

فلغرض نفس  لها  فلتي  فلدولية   أو 

)أو تعمل في مجال ذي صلة.

)-)وبصفة عامة،)رميع فملعامالت)

وفملالية) وفلصناعية  فلتجاجية 

فملرتبطة بشكل) وفملنقولة وفلعقاجية،)

مباشر أو غيب مباشر باألشياء)فملذكوجة)

أعاله،)أو فلتي  حتمل أن تساعد على)

تحقيقها وتطويرها.

دجهم) (50.000.00 فلرأسمال:) (- ( 

فرتماعية،) حصة  (500 إلى) مقسمة 

كلها) فلوفحدة،) للحصة  دجهم  (100

للسيدة حنان خرصة.)

5)-)فلتسييب:)يسيب فلشركة ملدة غيب)

محدودة فلسيدة حنان خرصة.

6)-)فلسنة فالرتماعية:)تبتدئ من)

فاتح  نا ر و تنتهي في)1ج)درنرب من كل)

سنة ما عدف فلسنة فألولى تبتدئ من)

تاجيخ فلتسجيل.

7)-))فألجباح:)بعد فالقتطاع فالدخاج)

فلباقي) وفلقانوني،) وزع  فالحتياطي 

على فلشريك فلوحيد وفقا ملقتضيات)

فلقانون فألسا�شي للشركة.

فلشركة) تسجيل  تم  وقد  (-II  
بالسجل فلتجاجي لدى كتابة فلضبط)
بتاجيخ بالرباط  فلتجاجية   باملحكمة 
  26) نا ر)2022)تحت جقم)121641. 

من أرل فالستغالل وفلنشر

فلسيدة حنان خرصة))
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DMA AND CO
تأسيس شركة

فملؤجخ) فلعرفي  فلعقد  بمقت�شى 
بالرباط) ( (2022 ديسمرب) (20 بتاجيخ)
لشركة) فألسا�شي  فلقانون  وضع  تم 
ذفت فملسؤولية فملحدودة وفلتي تحمل)

فلخصائص فلتالية):
 DMA AND CO (: فلتسمية) (

ش.د.م.م.
فلهدف فإلرتماعي):

مطعم.
تقد م فلخدمة.

تصد ر وفستيبفد.
 100.000.00 (: فلشركة) جأسمال 
دجهم مكون من)1000)حصة من فئة)
مقسمة) وفحدة  لكل  دجهم  (100.00

كما  لي:
فلسيد فريد فلدبي)500)حصة.

فلسيد  اسر فملجيدي)500)حصة.
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلنهائي.
مطاع) أوالد  (: فإلرتماعي) فملقر 

سيكتوج)1)جقم)645)تماجة.
فلتسييب):فلشركة مسيبة من طرف)

فلسيد فريد فلدبي.
9ج50ج1  جقم) فلتجاجي  فلسجل 

تماجة.
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 TRAWSA NEXTUP NEGOCE
Sigle T2N

 12Avenue TAFOUKTE Quartier
LAGOUIRA 80040 AGDIR

GSM : 06.66.58.87.14
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدودة
10)أكتوبر) طبقا للعقد فمؤجخ في)
  TRAWSA تم تأسيس شركة) ( (2021
 NEXTUP( NEGOCE( –( Sigle( T2N
بالخصائص) محدودة  فملسؤولية 

فلتالية):

شركة (:  فلتسمية)

  TRAWSA( NEXTUP( NEGOCE( –  

.SIGLE T2N

فال رفد) و  فلتصد ر  (: فلهدف)

وفلتجاجة ذفت فلقيمة فملضافة.
جأسمالها):)100.000)دجهم.

فملسيب):)تسميحة خد جة.

 800 0 12)شاجع تافوكت) (: فملقر)

حي فلكويرة فكاد ر.

فملدة):)99)سنة.

للمجموعة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

تحت)) ( باملحكمة) فلتجاجي  بالسجل 
جقم)108169)بتاجيج)19/01/2022.
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 STE TRANSLATEN
SARL

تـأسـيـس شــركة
بتاجيخ عرفي  عقد  بمقت�شى  ( 
فلقانون) وضع  تم  (14-01-2022

فلتاسي�شي لشركة محدودة فملسؤولية))

فلخصائص) تحمل  وحيد  بشريك 

فلتالية):

  STE TRANSLATEN(:(فلـتـسـميـــــــــــــــة

 SARL

فملسؤولية) ذفت  شركة  (: فلشكل)

فملحدودة.

فلـمـوضـــــوع):)نقل فملستخدمين.

حي) تجزئة  (: فالرـتـماعــي) فلـمـقر 

موالي جشيد فملمدد فلعيون.

مــــــدة فلشركــــــة):)99)سنة.)
 100.000 ( (: فلشركـــة) جأسمـــال 

دجهم.
جيفقون فلسيد  (:  فلـتسـيـيــــــــــــــــــر)

فلوطنية) فلبطاقة  جقم  فالله  عبد 

 .JC5811ج

فلبطاقة) جقم  علي  لعن   فلسيد 

.JC406634(فلوطنية

لدى) فلقانوني  فلتسجيل  تم  لقد 

في) بالعيون  فالبتدفئية  فملحكمة 

ج988ج  فلسجل فلتجاجي تحت جقم)

بتاجيخ)17-01-2022.
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STE ZINAB SITYE
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بتاجيخ)) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة)) تأسيس  تم  (05/01/2022
ذفت) فملحدودة  فملسؤولية  ذفت 

فملميزفت فلتالية):
 STE ZINAB SITYE (: فلتسمية)

SARL A.U
فألول) فلطابق  (: فالرتماعي) فملقر 
فلرقم)187)تجزئة فلنهضة)-)طانطان.

دجهم) (100.000 (: فلرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)دجهم.
فلهدف):)أنشطة فلتنظيف.)

فلشركاء):
مزدفد) مغربي،) فلعولي،) صالح 
جقم) ب.ت.و  بتاجيخ) 20/10/199،)

.JF5151ج
فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 
كل) من  ديسمرب  1ج) في) وتنتهي   نا ر 

سنة.
:)تسيب فلشركة حاليا من) فلتسييب)

طرف:
صالح فلعولي ملدة غيب محددة.

باملحكمة) تم  (: فلتجاجي) فلسجل 
بتاجيخ) بطانطان  فالبتدفئية 

20/01/2022)تحت جقم)6017.
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VALVERTE
SARL AU

فملقر فالرتماعي : مكت  جقم ج5 
فلطابق فلرفبع مجمع مامونيا شاجع 
حسن بونعماني حي فلدفخلة فكاد ر

إنشاء شركة
بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) وضع  ثم  (0 /01/2022
فألسا�شي لشركة محدودة فملسؤولية)

ذفت فملميزفت فلتالية):
.VALVERTE SARL AU(:(فالسم

فلري) فنظمة  (: فلشركة) هدف 
بالتنقيط.

فملدة محددة في)99)سنة.

فلرفسمال محدد في مبلغ)100.000 
من) حصة  (1000 فلى) مقسم  دجهم 
فلوفحدة) للحصة  دجهم  (100 فئة)
قد تم فكتتابها للسيدة مونية فالزمي)

فالدجي�شي.
تم تعيين فلسيد جشيد) (: فلتسييب)
غيب) ملدة  للشركة  كمسيب  فلهند ر 
محدودة مع إعطائه صالحية فإلمضاء)

فإلدفجي وفلبنكي منفردف.
لتكوين) (% (5 فألجباح  تم فقتطاع)
عليه) فملنصوص  فالحتياطي  فلرصيد 

قانونا.
فإل دفع) تم  فلقانوني  فإل دفع 
لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 
جقم) باكاد رتحت  فلتجاجية  فملحكمة 

108178)بتاجيخ)20/01/2022.
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TRI-MARINE
SARL
تأسيس

بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم تأسيس شركة) (،2022 06) نا ر)
ذفت) فملحدودة  فملسؤولية  ذفت 

فملميزفت فلتالية):
  TRI-MARINE ( ( تسمية فلشركة)

  SARL
((: فملال) جفس  مبلغ 

100.000,00دجهم محرجكامال
فلشركاء:

من) شرود،) فلسيد  ونس  (-
موفليد)1990/ / 2)بأكاد رإ دفوتنان)
 69 ،) قيم في حي موالي جشيد جقم)

بلوك ف،)فلعيون.
من) (، فلسيد سميب شرود) (-
موفليد)1989/ /11)بأكاد رإ دفوتنان)
(، فلوفد) فم  فيالت  حي  في  ،) قيم 

فلعيون.
شرود،) غزالن  فلسيدة  (-
بأكاد ر) موفليد) 11/199/ج1) من 
إ دفوتنان،)وتقيم بلوك ج جقم)109،)

حي فلدفخلة،)أكاد ر.
ج5،) :)مكت  جقم) فملقر فالرتماعي)
فملأمونية،) غاليبي  فلرفبع،) فلطابق 
شاجع حسن بونعماني،)-FH(500)حي)

فلدفخلة)،)أكاد ر.)

فألحياء) تربية  (: فلشركة) غرض 
فملائية.

99)سنة من تاجيخ) (: مدة فلشركة)
تسجيل فلشركة في فلسجل فلتجاجي.

تسيب فلشركة ملدة غيب) (: فلتسييب)
محددة من طرف):

من موفليد) فلسيد  ونس شرود،)
1990/ / 2)بأكاد ر إ دفوتنان،) قيم)
في حي موالي جشيد جقم)69)بلوك ف،)

فلعيون.
فلسنة فالرتماعية):)من فاتح  نا ر)

إلى)1ج)ديسمرب.
بالسجل) فلشركة  تسجيل  تم 
فلتجاجي بأكاد ر تحت جقم)ج5017.

314 P

STE STEPWAS TRANS
SARL

 N°14, Rue(N°25, Bloc(T, HAY
 MAALA, BIOUGRA, CHTOUKA

AIT BAHA
تأسيس شركة م م

مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تأسيس) تم  01/2022/ج1) في)
تحمل) فملسؤولية  محدودة  شركة 

فلخصائص فلتالية):
فسم) فلشركة  تحمل  (: فلتسمية)
 STE STEPWASTRANS شركة)

SARL AU
تحدد جأسمال) (: جأسمال فلشركة)
مقسم) دجهم  (100.000 في) فلشركة 
دجهم) (100 بقيمة) 1000حصة  ( فلى)
فاتح) محمد  ل  مملوكة  حصة  لكل 

 JH1589):)1000 حصة.
فملقر) تحدد  (: فالرتماعي) فملقر 
جقم) (: فالرتماعي للشركة في فلعنوفن)
 1،)حي جقم)25،)بلوك ت،)حي معال،)

بيوكرى،)فشتوكة ف ت باها.
تعمل فلشركة) فلهدف فالرتماعي:)

في مجال نقل فألشخاص.
فلتسييب):)تحدد تسييب فلشركة من)
.JH1589 (طرف فلسيد محمد فاتح

تم ف دفع فمللف فلقانوني للشركة)
لدى فملحكمةفالبتدفئية النزكان تحت)

جقم)99)بتاجيخ)19/01/2022.
315 P

STE SOTRANES
SARL AU

تـأسـيـس شـركة ذفت ف ملـسـؤولـية 
فملحدودة ذفت شريك وحيد

تمت) عرفي  عقد  بمور  
 2022 7) نا ر) فملصادقة عليه بتاجيخ)
ذفت) شركة  تأسيس  تم  بإنزكان،)
شريك) ذفت  فملحدودة  فملسؤولية 

وحيد باملوفصفات فلتالية):
فالسم):)STE SOTRANES)ش.م.م)

ذفت شريك وحيد.
سوفء) فلشركة  تهدف  (: فلغرض)
دفخل فملغرب أو بالخاجج إلى تحقيق)

فألغرفض فلتالية):)
فلتجاجة)-)مقاول فألعمال فملختلفة)

أو فلبناء)-)تهيئة فملناطق فلخضرفء.
فملؤقت) فلتوطين  (: فلرئي�شي) فملقر 
ج)و) )فلطابق فألول عماجة يسرف) جقم)

شاجع مرفكش فلحي فلحسني إنزكان.
في) حدد  (: فلشركة) جأسمال 
 1000 إلى) مقسم  دجهم  (100.000
دجهم)) (100 قيمتها) فرتماعية  حصة 

لكل وفحدة منها موزعة كاآلتي):)
((: بيقندفجن) فلسيد  اسين 

100.000)أي)1000)حصة.
:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)
غيب) ملدة  بيقندفجن  فلسيد  اسين 

محددة.
لدى) فلضبط  بكتابة  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) بإنزكان  فالبتدفئية  فملحكمة 

20/01/2022)تحت جقم)117.
316 P

STE SERVICE PALISA
 SARL AU

بمقت�شي عقد عرفي فملؤجخ بتاجيخ)
12/2021/ج2)بتاجودفنت تم تأسيس)
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة ذفت)
فلخصائص) تحمل  فلوحيد  فملساهم 

فلتالية):
 STE SERVICE PALISA(:(فلتسمية

 SARL AU
فلشنينات) حي  (: فالرتماعي) فملقر 

زنقة حنين أوالد تا مة تاجودفنت.
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جأس فملال):)100.000)دجهم.

فملدة):)99)سنة.

فلقادج) عبد  فلسيد  (: فملسيب)

فلبوصلحي.

(- تجاجة) (- فلبستنة) (: فلنشاط)

فألشغال فملختلفة أو أشغال فلبناء.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكمة))

  18/01/2022 بتاجودفنت) فالبتدفئية 

تحت جقم)جج.

317 P

STE SANI BOUMPORT
 SARL AU

مؤجخ  وم) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إنشاء)شركة ذفت) (22/12/2021

فلخصائص فلتالية):

 STE SANI (: فلتسمية)

BOUMPORT S.A.R.L AU

س) (215 فلوفاق جقم) حي  (: فملقر)

فلعيون.

فلتبصيص) (: فلشركة) غـرض 

فالستيبفد) (- وفلسنيتب) فلتدفئة  (–

وفلتصد ر.)

دجهم) (100.000 (: فلرأسمال)

من) نقد ة  حصة  (1000 إلى) مقسم 

فئة)100)دجهم):

سعيد بومزوغ):)1000)حصة.

فلتسييب في شخص سعيد بومزوغ.

باملحكمة) وضع  فلقانوني  فإل دفع 

فالبتدفئية فلعيون  وم)01/2022/ 1  

تحت جقم)ج9)وفلسجل فلتجاجي تحت)
جقم)ج985ج.

318 P

STE ROXA DISTRIBUTION
SARL D’A.U

تأسيس فلشركة
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  01/2022/ج0)

»جوكسا ديستب بيسيون«)شركة ذفت)

فملسؤولية فملحدودة للشريك فلوحيد)

وفلتي تحمل فلخصائص فلتالية):)

 STE ROXA (: فلتسميـــــــــــة)

.DISTRIBUTION D’A.U

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدود للشريك فلوحيد.))

فلهدف فالرتماعي):)شركة لتبكي )

آليات فملشروبات.
إلى) مقسمة  (100.000 (: جأسمال)

دجهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة مجزفة كما  لي):

فلسيد فلكطم جشيد)1000)حصة.

99)سنة فبتدفء)من تاجيخ) (: فملـــــــــدة)

فلتأسيس.

فلسنة فملاليــــــــة):)من فاتح  نا ر إلى)

1ج)ديسمرب من كل سنة.

ملدة) جشيد  للسيدفلكطم  فلتسيب 

غيب محدودة.

فلطابق فلسفلي) (: فملقر فالرتماعي)

9ج)حي فلدجفجكة) تجزئة فلسعادة جقم)

أكاد ر.

كتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بأكاد ر) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

جقم) تحت  (2022/01/20  ومه)

.108185
جقم فلسجل فلتجاجى)9ج501.

319 P

STE RIME CONST METAL
 SARL

تأسيس شركة
مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

06/01/2022)با ت ملول ثم تأسيس)

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة ذفت)

فلخصائص فلتالية):

 STE RIME شركة) (: فلتسمية)

 CONST METAL SARL

أكدفل) تجزئة  (: فالرتماعي) فملقر 
بلوك)E)زنقة)01)ف ت ملول.

معدنية) فنشاءفت  (: فلهدف)

(مقاول).

فملدة):)99)سنة.

دجهم) (100.000 (: فلرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دجهم لكل وفحدة.)

فرتماعية) حصة  (500 أي) (%50

لفائدة فلسيد حسن مرزوق.

فرتماعية) حصة  (500 أي) (%50

لفائدة فلسيدة حنان فملشكوج.

تم تعيين فلسيد حسن) (: فلتسييب)

غيب) ( ملدة) ( للشركة) كمسيب  مرزوق 

محدودة.

فال دفع) تم  (: فلقانوني) فال دفع 

فلقانوني باملحكمة فالبتدفئية بانزكان)

بتاجيخ)19/01/2022)تحت جقم)115 

وفلسجل فلتجاجي جقم)25225 .

320 P

 SOCIETE TOURZAS شركة

TRANSPORT
 SARL AU

فلسجل فلتجاجي جقم 695 طاطا

بتاجيخ))) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  01/2022/ج0)

بشريك) فملحدودة  فملسؤولية  ذفت 

وحيد ذفت فملوفصفات فلتالية):

 SOCIETE TOURZAS فلتسمية):)

.TRANSPORT SARL AU

فلهدف فالرتماعي):

نقل فلبضائع.

فلبناء)وفشغال مختلفة.

تجاجة عامة.

فلعمليات) رميع  عامة،) وبصفة 

فملتعلقة بشكل مباشر أو غيب مباشر)

بأغرفض فلشركة)

تكزمرت) دوفج  (: فالرتماعي) فملقر 

فديس طاطا.

من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)

ما عدف) فلتجاجي  بالسجل  تسجيلها 

فلحل فملسبق فو فلتمد د.

  100.000 (: فالرتماعي) فلرأسمال 

دجهم.

فبرفهيم) تعيين  تم  (: فلتسييب)

فو�شي مباجك مسيبف وحيدف تأسيسيا)

للشركة ملدة غيب محدودة.

بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 

بطاطا) فالبتدفئية  باملحكمة  فلضبط 

بتاجيخ)17/01/2022)تحت جقم)128.

321 P

 SUD M M GREEN
SARL

Au(Capital(de 100.000 Dhs

 Siège(Social : N°7 RUE

ZAITOUNE GUELMIM

ICE : 003007170000066

تـــأسيــس
بتاجيخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

تم تأسيس شركة) (،2022 21) نا ر)

باملميزفت) فملحدودة  فملسؤولية  ذفت 

فلتالية):

 SUD M M شركة) (: فلتسمية)

.GREEN
فملقر فالرتماعي):)زنقة فلزيتون جقم)

07)كلميم.

دجهم) (100.000 (: فلرأسمـــــــــــــال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)دجهم.

فلشــــــــــــــركاء):)فلسادة):)

هيباتي صفية):)500)حصة.)

خليفي حمادي):)500)حصة.

((// فلفالحية) فألشغال  (: فلهـــــــــــــــــدف)

وأشغال) مختلقة  أشغال  في  مقاول 

فلبناء.

فملسيبة فلقانونية):)هيباتي صفية.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) بكلميم  فالبتدفئية 

25/01/2022)تحت جقم)36/2022. 

322 P

 POWER 22 PLUS شركة

 TRAVAUX
SARL A.U 

إنشـــاء شركـــــة
بتاجيخ)) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  01/2022/ج0)

وحيد) بشريك  فملسؤولية  محدودة 

ذفت فملميزفت فلتالية):

 POWER 22 PLUS (: فلتسمية)

TRAVAUX SARL A.U

فختصاجفلشركة):

غشت) (20 شاجع) (: فملقرفالرتماعي)
جقم)46،)طانطان.
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دجهم) (100.000 (: فلرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)دجهم.
فلهدف):)أعمال فلبناء،

تهيئة فملقرفت)،)
فللوفزم فملكتبية)،
معدفت مختلفة)،

فلحرفسة وفملرفقبة)،
وخدمات) فملنزلية  فألعمال 

فلتنظيف)،
خدمات فملطاعم وفملقاصف)،

وفلحفالت) فالحتفاالت  تنظيم 
وفستبفحات فلقهوة،

وفلتبفيه) فلحفالت  معدفت  كرفء)
وفلبناء،

أعمال فلطباعة وفملطبعة،
وفإلناجة) فإلضاءة  معدفت 

فلعمومية.
بلحر،) فلكريم  عبد  (: فلشركاء)
(،0 /01/1995 مغربي،)مزدفد بتاجيخ)

ب.)و.)ت) 991.
فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 
ديسمرب من كل) 1ج)  نا ر و تنتهي في)

سنة.
:)تسيب فلشركة حاليا من) فلتسييب)

طرف):
عبدفلكريم بلحر ملدة غيب محددة.

باملحكمة) تم  (: فلتجاجي) فلسجل 
بتاجيخ)) بطانطان  فالبتدفئية 

20/01/2022)تحت جقم)6019.
323 P

NATURALIST IMMO
SARL

تأسيس شركة
في مؤجخ  عقدعرفي   بمقت�شى 

20/01/2022)تم تأسيس ش.م.م.
  NATURALISTIMMO(:(فلتسمية

.S.A.R.L
فملسؤولية) ذفت  شركة  (: فلشكل)

فملحدودة.
 05 1525)مكت  جقم) :)جقم) فملقر)

حي فلسالم فكاد ر.
فلغرض):)منعش عقاجي.

فملدة):)99)سنة.

فلرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

دجهم.

فلسيد سعيد ف ت فمغاج) (: فملسيب)

وفلسيدة زينة ف ت �شي.

فالمضاء):)فلسيد سعيد ف ت فمغاج)

وفلسيدة زينة ف ت �شي.

فلقانوني) فإل دفع  تم  وقد 

بتاجيخ بأكاد ر  فلتجاجية   باملحكمة 

25) نا ر2022))تحت جقم)5ج1082.

324 P

NASA PLACO شركة
جقم 1-3446 فلحي فملحمدي أكاد ر

تـــأسـيــس
بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بأكاد ر)

تأسيس) تم  (،17/12/2021 بتاجيخ)

صفاتها) فملسؤولية  محدودة  شركة 

كما  لي):)

 NASA PLACO (: فلتسمية)

 S.A.R.L

فلهــدف):)

أشغال فلجبس.

أعمال متنوعة.

وعموما رميع فلعمليات فلتجاجية)

فلصناعية فملالية وفلعقاجية فملتعلقة)

فألنشطة) وكل  فملذكوجة  باالنشطة 

شأنه) من  طابع  ذفت  أو  فملشابهة 

توسيع وتنمية فلهدف فالرتماعي.
 1-3446 جقم) (: فالرتماعي) فملقر 

فلحي فملحمدي أكاد ر.

من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)

فلتسجيل بالسجل فلتجاجي باستثناء)

حالة فلتمد د أو فلفسخ فملسبق.

فلرأسمال):)حدد جأسمال فلشركة)

 1000 دجهم مقسم إلى) (100.000 في)

حصة تخصص للشركاء.

 1000 فحمد) فوعي�شى  فلسيد 

حصة.)

فحمد) فوعي�شى  فلسيد  (: فلتسييب)

مسيب للشركة وذلك ملدة غيب محدودة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بأكاد ر بتاجيخ)18/01/2022 

تحت جقم)108161.

325 P

 STE MOUID SERVICE

 POIDS LOURS
SARL 

تـأسـيـس شــركة
بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) وضع  تم  (2022  1) نا ر)

فلتاسي�شي لشركة محدودة فملسؤولية)

فلخصائص) تحمل  ( وحيد) بشريك 

فلتالية):

 STE »MOUID (: فلتسمية)

 .SERVICE POIDS LOURS »  SARL

فملسؤولية) ذفت  شركة  (: فلشكل)

فملحدودة).

فنوفع) رميع  بيع  (: فملوضوع)

فكسيسوفجفت فلسياجفت بتقسيط).

شاجع) تجزئة  (: فالرـتـماعــي) فلـمـقر 

شاوية حي فلحجري جقم)82)فلعيون.

مــــــدة فلشركــــــة):))99))سنة.)

جأسمـــال فلشركـــة):)100.000)دجهم.

فلتسييب):)فلسيد فملعيطي عبد فملالك)

 . JC118505(جقم فلبطاقة فلوطنية

لدى) فلقانوني  فلتسجيل  تم  لقد 

فملحكمة فالبتدفئية بالعيون))في فلسجل)

بتاجيخ) 9885ج) جقم) تحت   فلتجاجي 

17) نا ر)2022.

326 P

مكت  فشقرفن لالستشاجفت فلقانونية)

وفملحاسباتية

جقم)79)عماجة ففرفح،)شاجع فملقاومة فلحي)

فلصناعي)-)فكاد ر

MONCELLIO TRANS

 إشعاج بالتأسيس
بتاجيخ) ( بمقت�شى عقد عرفي مربم)

11) نا ر)2022،)مسجل بأكاد ر بتاجيخ)
فلقانون) وضع  تم  (،2022 15) نا ر)

 MONCELLIO« لشركة) فألسا�شي 

وهي شركة ذفت مسؤولية) (»TRANS

محدودة ذفت))شريك وفحد))):

 MONCELLIO« (: فلتسميــة)

TRANS«)ش.م.م.ش.و.

فلنقل فلوطني) فلهدف فالرتماعي:)

وفلدولي للبضائع

لدى) ( فستوطن) (: فملقر فالرتماعي)

تطوفن)) شاجع  (25 بلوك) (WEDOM
 6 ( وجقم) (5 جقم) ( مكت ) جج1) ( جقم)

فلطابق))فلثالث حي))فملحمدي فكاد ر.

فملدة):)99)سنة.

 100.000 في) حدد  (: فلرأسمال)

دجهم.

فلتسييب):)فلسيد منصف فلحدفني.

فلسنة فلحسابية):)تبتدئ من فاتح)

 نا ر وتنتهي في)1ج)درنرب من كل سنة.

فإل دفع فلقانوني):)تم إ دفع فمللف)

فلقانوني للشركة لدى كتابة فلضبط)

بتاجيخ) ألكاد ر  فلتجاجية  باملحكمة 

8ج1082  تحت جقم) (2022 25) نا ر)

فلسجل فلتجاجي:))جقم)50187.

327 P

STE RI FROST
 SARL

شركة جيفروست   ش.م.م

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ)

5) نا ر)2022)تم تأسيس شركة ذفت)

فملميزفت فلتالية):

جيفروست) شركة  (: فلتسمية)

ش.م.م.

فلهدف فالرتماعي:)تحويل وتصبيب)

فلخضر وفلفوفكه.)))
فلعنوفن):)جقم)959)زنقة)21)شاجع)

فحمد فلهبة فلحي فلصناعي أ ت ملول.

فملدة):)99)سنة.

فلرأسمال):)100.000)دجهم مقسمة)

إلى)1000)حصة من فئة)100)دجهم.

فلسنة فالرتماعية):)من فاتح  نا ر)

إلى)1ج)درنرب من كل سنة.

فلسيد)))) فلشركة  يسيب  (: فلتسييب)

أميل عبدفلرحيم ملدة غيب محدودة.)

فإل دفع) تم  (: فلتجاجي) فلسجل 

باملحكمة) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

فالبتدفئية فنزكان بتاجيخ)21) نا ر)2022 

تحت عدد)126.

328 P
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مكت  حسابات شحودي
زنقة)7)بلوك)1)جقم)98)شاجع فملقاومة ف ت ملول،)

86150)،)ف ت ملول فملغرب

SOCIETE  RAREYA TRANS
SARL AU  

 شركة ذفت مسؤولية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالرتماعي : بلوك س 
جقم 106 حي فملسيبة  ف ت ملول

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1ج252 فنزكان

في) مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 19) نا ر)

فألسا�شي لشركة ذفت مسؤولية محدودة)

ذفت فلشريك فلوحيد باملميزفت فلتالية)):

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

  SOCIETEفالقتضاء)بمختصر تسميتها

.RAREYA TRANS SARL AU

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالشخاص لحساب فلغيب.

:)بلوك س) عنوفن فملقر فالرتماعي)
جقم)106)حي فملسيبة))ف ت ملول.))

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة.

مبلغ جأسمال فلشركة):))100.000  

دجهم،)مقسم كالتالي)):

 1.000 صاجف) هندة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية فنزكان بتاجيخ)20) نا ر)2022 

تحت جقم)118.

329 P

راقيانو
RAKIYANOO

 شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

ذفت شريك وفحد 

تأسيس شركة
بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I

17)ديسمرب)2021)تم تأسيس شركة)

ذفت فملسؤولية فملحدودة ذفت شريك)

وفحد خصائصها))كالتالي):

  .RAKIYANOO(:(فلتسمية

فلهدف فالرتماعي)):)تجاجة.

فملركز) (،29 (: فالرتماعي) مقر 

طريق) (155 جقم) إ رفك  فلتجاجي 

مد ونة،))فلدفج فلبيضاء.)

فملدة):)99)سنة.)

دجهم) (100.000 (: فلرأسمال)

حصة إرتماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100))دجهم للحصة فلوفحدة)

كلها منتسبة للشريك فلوحيد فلسيد)

 وسف مقدفد.

 فلتسييب):)يعهد بتسييب فلشركة إلى)

فلسيد  وسف مقدفد ملدة غيب محدودة،)

أما فلتوقيع فينس  له كذلك.)

فلقانوني) فإل دفع  تم  ( وقد) (- (II

فملحكمة) لدى  فلضبط  بكتابة 

بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج   فلتجاجية 
17) نا ر)2022)تحت))جقم)))ج7 808.

330 P

STE PWAS TRANS

 N°14,(Rue(N°25,(Bloc(T,(HAY(MAALA,

BIOUGRA, CHTOUKA AIT BAHA

STE STEPWAS
SARL AU ش.م. م

تأسيس شركة م م
مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) تم  (2022 ج1) نا ر) في)

تحمل) ( فملسؤولية) محدودة  شركة 

فلخصائص فلتالية):

1)-)فلتسمية):)تحمل فلشركة فسم)

.STE STE PWAS SARL AU(شركة
تحدد) (: فلشركة) جأسمال  (- (2
دجهم) (100.000 جأسمال فلشركة في)

 100 بقيمة) 1000حصة  فلى) مقسم 

لكل حصة مملوكة ل محمد) دجهم 

فاتح) JH 1589))): 1000حصة.

تحدد فملقر) (: فملقر فالرتماعي) (- ج)

 فالرتماعي للشركة في فلعنوفن جقم) 1،)

معال،) حي  ت،) بلوك  (،25 جقم) حي 

بيوكرى،)فشتوكة ف ت باها.

تعمل) فالرتماعي:) فلهدف  (- ( 

فلشركة في مجال نقل فألشخاص.

5)-)فلتسييب:)تحدد تسييب فلشركة)

فاتح محمد  فلسيد  طرف  من 

. JH1589 

6)-)تم ف دفع فمللف فلقانوني للشركة)
لدى فملحكمة فالبتدفئية النزكان تحت)

جقم)99)بتاجيخ)19) نا ر)2022 .
331 P

STE  IRONDEV
S.A.R.L

تأسيس فلشركة
 بمور  عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ)
فلشركة) تأسيس  تم  (2022 6) نا ر)

ذفت فملميزفت فلتالية):
  STE« (: فالرتماعية) فلتسمية 

.» IRONDEV  sarl
فلربمجة) (: فالرتماعي) فلهدف 

وفلصيانة فملعلوماتية.
ب) (1 ف) عماجة  (: فالرتماعي)  فملقر 
شقة)77ج)فقامة فلصفاء)فلحي فملحمدي،))

أكاد ر.
 100.000 (: فالرتماعي) فلرأسمال 
دجهم مجزأة إلى)1000)حصة من فئة)

100)دجهم للحصة فلوفحدة.
فلتسييب):)تم تعين فلسيد ن فلوفدي)
كمسيب ن)) بدج  وتاوجيرت  جضوفن 

للشركة ملدة غيب محدودة.)
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلنهائي.
تم فإل دفع فلقانوني لدى مصلحة)
فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  كتابة 
تحت) (2022 21) نا ر) ( أكاد ر بــتاجيخ)

جقم))108206.
332 P

FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL
Télé(:05(28(81(66(84

 STE IDE LAOUADE MULTI
SERVICE
SARL à AU

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدودة بشريك وفحد

12) نا ر) في) فملؤجخ  للعقد  طبقا 
تم تأسيس شركة فملسؤولية) (2022
فملحدودة بشريك وفحد بالخصائص)

فلتالية):)
 STE » IDE LAOUADE (: فالسم)

.MULTI SERVICE » SARL à AU

لحساب) فلبضائع  نقل  (: فلهدف)

فلغيب.
جأسمال فملجموعة):)100.000)دجهم.

فملسيب:)عبد هللا فد فلعوفد

فملقر فالرتماعي):)دوفج دجف د سيدي)

بيبي فشتوكة ف ت باها.

فملدة):))99)سنة.

للمجموعة) فلقانوني  فال دفع  تم 

بالسجل باملحكمة فالبتدفئية بإنزكان))

تحت جقم)107)بتاجيخ)19) نا ر)2022.

333 P

LANDGIS 
s.a.r.l.au

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدودة

 طبقا للعقد فملؤجخ في)ج) نا ر)2022 

تم تأسيس شركة فملسؤولية))محدودة))))

بالخصائص فلتالية):))

.LandGis((:(فلتسمية

فلهدف):)فلهندسة فلطبوغرففية.)
جأسمال فملجموعة):)100.000))دجهم.

فملسيب:)عمر ف ت خويا.

فملقر فالرتماعي):)عماجة س،)فملكت )
جقم)1،)فلطابق فألول،)فملرك  فالدفجي)

سلمى،)شاجع محمد فلسادس،)كلميم.)

فملدة):))99)سنة.

للمجموعة) فلقانوني  فال دفع  تم 

 بالسجل فلتجاجي باملحكمة))فالبتدفئية)

19) نا ر) 25)بتاجيخ) كلميم تحت جقم)

      .2022

334 P

STE KHALIL PRO DIVERS 
SARL AU

ICE : 002972055000093

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
فملسؤولية

بمقت�شى عقد عرفي محرج بتاجيخ))

شركة) تأسيس  تم  (2022 7) نا ر)

شريك) ذفت  فملسؤولية  محدودة 

وحيد ذفت فلخصائص فلتالية):)))

 STE KHALIL PRO (: فلتسمية)

.DIVERS  Sarl AU
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فنزجفن) بئب  حي  (: فالرتماعي) فملقر 
08)مكرج) 07)جقم) زنقة) (11 مجموعة)

تكوين أكاد ر.
فلسياجفت) ميكانيك  (: فلهدف)

وفلشاحنات.
 100.000 (: فالرتماعي) فلرأسمال 

دجهم.
فلتسييب):)فلسيد فبرفهيم فلجيدي.

فملدة):)99)سنة.
حتى) فاتح  نا ر  ( (: فملالية)  فلسنة 

1ج)درنرب.
بالسجل) فلشركة  تسجيل  تم 
  108191 فلتجاجي بأكاد ر تحت جقم)
جقم فلسجل) (2022 20) نا ر) بتاجيخ)

فلتجاجي)7 501.
335 P

 EXPERT ETUDES ET
INGENIERIE
S.A.R.LAU

 شركة ذفت مسؤولية محدودة 
ذفت شريك وفحد

جأسمالها 100.000 دجهم
فملقر فالرتماعي: شقة فلطابق فلثاني 
فلزنقة 20 جقم 55 حي وفد نون كلميم

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي بتاجيخ) )نونرب)
2020)))تم))وضع قوفنين فلشركة ذفت)

فمليزفت فلتالية):
 EXPERT ETUDES(:(1)-)فلتسمية

.ET INGENIERIE
-)فلشكل فلقانوني):)شركة ذفت) (2
مسؤولية محدودة ذفت شريك وفحد)

.SARLAU
ج)-)فلهدف):)مكت  للدجفسات.

 )-)فملقر فالرتماعي):)شقة فلطابق)
فلثاني فلزنقة)20)جقم)55)حي وفد نون)

كلميم.
فبتدءف من) سنة  (99 ( (: فملدة) (- (5

تاجيخ فلتأسيس.
مبلغ)) في  حدد  (: جأسمال) (- (6
 1000 فلى) مقسم  دجهم  (100.000

حصة من فئة)100)دجهم.
إلى) أسند  فلتسييب  (: فلتسييب) (- (7

فلسيد فسرى عادل.

تم بكتابة) (: ( فإل دفع فلقانوني) (- (8
فالبتدفئية) فملحكمة  لدى  فلضبط 
بتاجيخ))) (2 /2022 لكلميم تحت جقم)

18) نا ر)2022
336 P

 STE EL ATTAR SYSGOUTTE
 AGRICOLE

SARL
ICE : 002966508000094

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
فملسؤولية

)بمقت�شى عقد عرفي محرج بتاجيخ))
تم تأسيس شركة) (2021 نوفمرب) ج2)
محدودة فملسؤولية ذفت فلخصائص)

فلتالية):)
 STE EL ATTAR (: فلتسمية)

.SYSGOUTTE AGRICOLE   Sarl
فملقر فالرتماعي):)بلوك أ جقم)2ج  

فلوفاق بنسركاو فكاد ر.
أنظمة) وتركي   دجفسة  فلهدف:)

فلري.
 100.000 (: فالرتماعي) فلرأسمال 

دجهم.
فزغاج) فحمد  فلسيد  (: فلتسييب)

وفلسيد عمر فلعطاج.
فملدة):)99)سنة.

حتى) فاتح  نا ر  ( (: فملالية)  فلسنة 
1ج)درنرب).

بالسجل) فلشركة  تسجيل  تم 
 108188 فلتجاجي بأكاد ر تحت جقم)
جقم فلسجل) (2022 20) نا ر) بتاجيخ)

فلتجاجي)ج 501.
337 P

STE ECOMCHAIN
SARL

إنشاء شركة ذفت مسؤولية محدودة  
 STE ECOMCHAIN(:(فسم فلتجاجي

.SARL
 1011 زنقة) ج1) بلوك) (: فلعنوفن)

جقم)2 )فلحي فملحمدي فكاد ر.
)فملهام)))))))):))

1)-)فلتجاجة فإللكتبونية؛

2)-)تارر فالستيبفد وفلتصد ر.
جأسمال فلشركة):))100.000)دجهم.

فلسيد عبدفلعزيز رباج) (: فلتسييب)

مسيب للشركة.

تم فإل دفع فلقانون فألسا�شي لدى)

فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  كتابة 

تحت) ( (2022 20) نا ر) فكاد ر بتاجيخ)
فلتجاجي) وفلسجل  (108177 جقم)

تحت جقم))50129  

338 P

EAT JUICE 
 SARL

 ش.م.م

تأسيس
في) فملؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

بتاجيخ) وفملسجل  (2021 ديسمرب) (1 

22)ديسمرب)2021)بأكاد ر تم تأسيس)

شركة)EAT JUICE)ش.م.م.)

هدفها):

تحضيب فملاكوالت فلخفيفة.

تحضيب فلعصيب وفملتالرات.))))))))))))

 6 جقم) محل  (: فلتجاجي) فلعنوفن 

فقامة ففولكي)2)فلحي فملحمدي فكاد ر.
إلى) موزعة  (100.000 (: جأسمالها)

 100 كل حصة) قيمة  حصة  (1000

دجهم فكتتبت على فلشكل فآلتي:)

فرحان)) فلزهرفء) فاطمة  فلسيدة 

500)حصة.

فلسيد محمد بنزكيس)500))حصة.

تم تعيين فلسيدة فاطمة فلزهرفء)

غيب) ملدة  للشركة  كمسيبة  فرحان 

محدودة.)

تم فعتماد توقيع فلسيدة فاطمة)

فلعقود) رميع  في  فرحان  فلزهرفء)

وفلوثائق فإلدفجية.)

99)سنة) :)مدة عمر فلشركة) فملدة)

من تاجيخ تأسيسها فلنهائي.

فإل ضاحي) فلتجاجي   فلسجل 
جقم)ج5008.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية فكاد ر بتاجيخ)17) نا ر)2022  

تحت جقم)ج10812.     

339 P

 SOCIETE DIGITIZE YOUR

PROJECTS
SARL  AU

ICE 003003499000049

فعالن تأسيس
بتاجيخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (،2022 ج) نا ر)

بشريك) فملحدودة  فملسؤولية  ذفت 

وحيد ذفت فملميزفت فلتالية):

 SOCIETE DIGITIZE: فلتسمية)

.YOUR PROJECTS

دجهم) (10.000 (: جأسمال) مبلغ 

محرج كامال.

فلسيدة سكينة) فلوحيد:) فلشريك 

 1997 أغسطس) (12 موفليد) فشيبي 

بأكاد ر جقم بلوك أ جقم)267)حي فلهدى.

فثرفن) شاجع  (: فالرتماعي)  فملقر 
فلهدى) تاسيال  صناعي  حي  (18 جقم)

فلدشيبة فلجهاد ة.

فلربمجة) (: فلشركة) غرض 

فملعلوماتي) وأنشطة  وفالستشاجفت 

فالخرى.

مدة فلشركة):)))99))سنة من تاجيخ)

تسجيل فلشركة في فلسجل فلتجاجي.

غيب) ملدة  فلشركة  تسيب  فلتسييب:)

محددة من طرف):)

موفليد) فشيبي  سكينة   فلسيدة 

12)أغسطس)1997)بأكاد ر جقم بلوك)
أ))جقم)267)حي فلهدى.)

فلسنة فالرتماعية):)من فاتح  نا ر)

فلى)1ج)درنرب.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط)

لدى فملحكمة فالبتدفئية بإنزكان بتاجيخ)

25) نا ر)2022)تحت جقم)152.

340 P

STE H&B SAKANE
 SARL AU

شركة فش ب سكان   ش.م.م

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ)

 ) نا ر)2022)تم تأسيس شركة ذفت)

فملميزفت فلتالية):
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سكان))) ب  فش  شركة  (: فلتسمية)

ش.م.م.

فلهدف فالرتماعي:)أشغال فلبناء))-)

نيكوص.)))
فلعنوفن):)جقم)79))فلطابق فلثالث)

عماجة)8)حي فلهدى)27ج)أكاد ر.

فملدة):)99)سنة.

فلرأسمال):)100.000)دجهم مقسمة)

إلى)1000)حصة من فئة)100)دجهم.

فلسنة فالرتماعية):)من فاتح  نا ر)

إلى)1ج)درنرب من كل سنة.

فلسيد)))) فلشركة  يسيب  (: فلتسييب)

حسن بيزحممان))))ملدة غيب محدودة.)

فإل دفع) تم  (: فلتجاجي) فلسجل 

باملحكمة) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

 فلتجاجية بأكاد ر بتاجيخ)20) نا ر)2022 

تحت جقم)108182.
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جس ليكسيري
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة بشريك وحيد
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) وضع  تم  درنرب2021،) ج2)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

ذفت) وحيد  بشريك  فملحدودة 

فلخصائص فلتالية):
فلتسمية):)رس ليكسيبي

فملوضوع فالرتماعي:

-)وكالة عقاجية.

-)منعش عقاجي.

-)كرفء)فلشقق وفملنازل وفملباني.

فلوكالة) أنشطة  أنوفع  رميع  (-

(و�شي) فملمتلكات) وإدفجة  فلعقاجية 

فمللكية فملشتبكة).
شاجع) (26 جقم) (: فالرتماعي) فملقر 

فملحمدي) فلحي  (7 بلوك) فملحمد ة 

فكاد ر.

من) سنة  (99 في) حددت  (: فملدة)

تاجيخ تأسيس فلشركة فلنهائي.

حدد) (: فالرتماعي) فلرأسمال 

فلرأسمال في)100.000)دجهم مقسمة)

إلى)1000)حصة فرتماعية من قيمة)

100)دجهم لكل حصة.

 1000 فلقاصم،) ناد ة  فلسيدة 
 100 قيمة) من  فرتماعية  حصة 
قدجها) بمساهمة  حصة  لكل  دجهم 

100.000)دجهم.
:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)
فلقاصم ملدة غيب) فلد ن  بدج  فلسيد 

محددة.
صحيح) بشكل  ملزمة  فلشركة 
بتوقيع وحيد للسيدة ناد ة فلقاصم،)

مع فلحق في إمكانية تعيين ممثلها.
فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 
 نا ر و تنتهي في)1ج)درنرب من كل سنة.
تم فلتسجيل فلقانوني لدى كتابة)
باكاد ر) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 
جقم) تحت  (2022/01/17 بتاجيخ)

ج5009.
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 STE GLOBALE
EXTREMESERVICES

S.A.R.L-AU
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدودة
10) نا ر) في) فملؤجخ  للعقد  طبقا 
ذفت) شركة  تأسيس  تم  (2022
بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

فلتالية):
 STE GLOBALE (: فلتسمية)
.EXTREMESERVICES(S.A.R.L-AU

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 
فلشريك) وذفت  محدودة  مسؤولية 

فلوحيد
فملتنوعة،) فالشغال  (: فملوضوع)

فلبناء.
فلرأسمال):)100.000)دجهم.

فلسيد) تسييب من طرف  (: فالدفجة)
محمد كوماجي.

زنقة) حي فلوفاء) (: فملقر فالرتماعي)
721)جقم) 2أكاد ر.
فملدة):)99)سنة.

بالسجل) فلقانوني  فال دفع  تم 
بأكاد ر) فلتجاجية  باملحكمة  فلتجاجي 
تحت جقم)108176).فلسجل فلتجاجي)
جقم)50127)بتاجيخ)19) نا ر)2022.
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FERTIFERME
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدودة من شريك وفحد
RC : 25209 / INEZGANE

بمقت�شى عقد عرفي ثم باشتوكة)
 2022/01/05 بتاجيخ) باها  ف ت 
مسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس 
محدودة من شريك وفحد موفصفتها)

كالتالي):
FERTIFERME(:(فلتسمية

وبيع) شرفء) (: فالرتماعي) فلهدف 
لالستخدفم) وفملعدفت  فملنتجات 

فلزجفعي.
دجف د) بدوفج  (: فالرتماعي) فملقر 

سيدي بيبي فشتوكة ف ت بها.
فملدة):)99)سنة.

 100.000 (: فالرتماعي) فلرأسمال 
حصة) (1000 إلى) مقسمة  دجهم 
دجهم للسهم) (100 فرتماعية بقيمة)

مقسمة كالتالي):)
 1000 (- بلكيحل) غزالن  فلسيدة 

حصة.
غزالن) فلسيدة  تعيين  (: فلتسييب)

بلكيحل كمسيبة لشركة.
من) تبتدئ  (: فالرتماعية) فلسنة 

فاتح  نا ر إلى)1ج)ديسمرب.
فلفصل) مقسمة حس   (: فألجباح)

17)من قانون فلشركة.
إ دفعه) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
تحت) بإنزكان  فالبتدفئية  باملحكمة 

101) وم)19) نا ر)2022.
للخالصة و فلبيان

344 P

FIDUCIAIRE TEMSIA
 APPT(N°(06(IMM(BELLADIM(BLOC(08(N°

212 AZROU AIT MELLOUL
TEL(:(0640109989

STE EXTRA SUD-EST
S.A.R.L

تأسيس شركة دفت فملسؤولية 
فملحدودة

مؤجخ) عرفي  عقد  بمور   (- (1
وضع) تم  (11/10/2021 بأكاد ر)
ذفت) لشركة  فألسا�شي  فلنظام 
تكمن) وفلتي  فملحدودة  فملسؤولية 

مميزفتها فيما  لي):

STE( EXTRA( SUD-« (: فلتسمية)

.»EST  S.A.R.L

فلشركة) غرض  :) كمن  ـالغرض)

لحساب) أو  فلخاص  لحسابها  سوفء)
أي دولة أخرى) وفي  فملغرب  في  فلغيب 

فيما  لي):

-)كرفء)فآلليات

 1 حي فورعا بلوك) (: مقر فلشركة)
زنقة)ج)جقم)21)تيكوين فكاد ر).

فملدة):)حددت مدة فلشركة في)99 

سنة فبتدفء)من تاجيخ تكوينها فلنهائي.
:) بلغ جأسمال) جأسمال فلشركة) (-

دجهم) فلف  ثمانمائة  فلشركة 

أالف) ثمان  إلى  مقسم  (800.000

دجهم كقيمة) (100 حصة ذفت مائة)

مكتتبة ومدفوعة) للحصة فلوفحدة،)

للشركاء) ومخصصة  كليا  فلقيمة 

فآلتية):

 8000 (: سعيد) بركا  أ ت  فلسيد 

حصة

فلسنة فملالية):)تبتدئ في فاتح  نا ر)

وتنتهي في)1ج)درنرب.)-

فلسيد) فلشركة  يسيب  (: فلتسييب)

أ ت بركا سعيد ملدة غيب محدودة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

باكاد ر) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

عدد) تحت  (17/01/2022 بتاجيخ)

.108126
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 ART FACILITY  شركة
 SARL A.U 

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  01/2022/ج0)

وحيد) بشريك  فملسؤولية  محدودة 

ذفت فملميزفت فلتالية):

  ART FACILITY« (: فلتسمية)

.»SARL A.U

فلسالم) تجزئة  (: فالرتماعي) فملقر 

فلوطية،)طانطان.

دجهم) (100.000 (: فلرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)دجفهم.
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فلجرففيكي) فلتصميم  (: فلهدف)

وفلنمذرة ثالثية فألبعاد)،

-)فلسمعي فلبصري)،

-)فلطباعة وفلتصنيع)،

-)تطوير تكنولوريا فملعلومات)،

-)فلفنون فلتشكيلية)،

-)إصالح فلربمجيات وفألرهزة)،

-)فالستشاجفت وفلدعم)،

مغربي،) فملهم،) فمين  (- (: فلشركاء)

مزدفد بتاجيخ)16/07/1999،)ب.و.ت)

.JF56769

فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

 نا ر و تنتهي في)1ج)درنرب من كل سنة

:)تسيب فلشركة حاليا من) فلتسييب)

طرف):)فمين فملهم ملدة غيب محددة.

باملحكمة) تم  (: فلسجل فلتجاجي)

بتاجيخ) بطانطان  فالبتدفئية 

20/01/2022)تحت جقم)6015 .

346 P

 MEDTRADRIS 
ش.م.م ذفت فلشريك فلوحيد

وبتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (2022 20) نا ر)

محدودة فملسؤولية سجلها فلتجاجي)

جقم)25281)ذفت فملميزفت فلتالية):

 »MEDTRADRIS« (: فلتسمية)

ش.م.م ذفت فلشريك فلوحيد.

08ج  فلزنقة) (: فالرتماعي) فملقر 

فلرقم)ج0)مكرج فلجرف فنزكان.

فلرأسمال):)100.000)دجهم.

فلهدف):)تحويل فالموفل.

-)فعمال فلبناء)فملختلفة.

-)خدمات فلدفع عرب فالنتبنيت.

فلشركاء):)فلسيد نا�شي فملهدي.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلسيد نا�شي فملهدي.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فال دفع 

فلقانوني باملحكمة فالبتدفئية بانزكان)

بتاجيخ)2022/01/26)تحت جقم)159.

347 P

AL JAKOUK CEREALES
SNC

إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة
بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (2 /12/2021

فلتضامنية باملميزفت فلتالية):
 AL JAKOUK (: فلتسمية)

.CEREALES SNC
جقم) تيبت  حي  (: فملقر فالرتماعي)

50)كلميم
دجهم) (100.000 (: فلرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)دجفهم.
:)مطحنة للحبوب أو مصنع) فلهدف)
للطحن،)وفلخلط وفلغربلة وفلتشريح

مصطفى) فلسيد  (: فلشركاء)
جقم) فلوطنية  بطاقته  فلجكوك،)

 JA117079
 )500)حصة).

بطاقته) فلبالدي  صالح  فلسيد 
JA 1فلوطنية جقم1ج92ج

)500حصة).
فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 
 نا ر وتنتهي في)1ج)درنرب من كل سنة
:)تسيب فلشركة حاليا من) فلتسييب)

طرف فلسيد مصطفى فلجكوك.
فلتسجيل) تم  (: فلسجل فلتجاجي)
بتاجيخ) بكلميم  فالبتدفئية  باملحكمة 

01/2022/ 1)تحت جقم)891ج .
348 P

STE AHL HAMROU
Sarl

Au(Capital(de 100.000 Dhs
 Siège(Social: HAY(TIHOUNA

.OUEST ASSA
ICE: 002988845000044

تـــأسيــس
بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  ((1
شركة) تأسيس  تم  01/2022/ج0،)
باملميزفت) فملحدودة  فملسؤولية  ذفت 

فلتالية):
AHL HAMROU(فلتسمية):)شركة
فملقر فالرتماعي:)حي تحونة فلغربية)

فسا.

100.000دجهم) (: فلرأسمـــــــــــــال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)دجهم.

فلشــــــــــــــركاء):)فلسادة:

*فبرفهيم حمرو:)200)حصة

*ماني فخليهنا:)200)حصة

*حسن مزين)200)حصة

*مريم ماني)200)حصة

*ف وب بركاش)200)حصة

أشغال) في  مقاول  (: فلهـــــــــــــــــدف)

مختلقة وأشغال فلبناء.

فملسيب فلقانوني):)فبرفهيم حمرو.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) بكلميم  فالبتدفئية 

25/01/2022)تحت جقم).)7/2022ج

349 P

STE AGHARASSE PRO
SARL AU

فألسا�شي) فلقانون  بمقت�شى 

للشركة فملؤجخ بتاجيخ)05) نا ر2022 

فملسجل بتاجيخ)12) نا ر)2022)تكونت)

شركة ذفت فملسؤولية فملحددة ذفت)

فلشريك فلوفحد.

 STE AGHARASSE PRO(:(مسماة

SARL-A.U
جأسمالها):)100.000)دجهم.

فلهدف فالرتماعي):

بائع فلتبغ بالتقسيط.
حي) بج) جقم  (: فالرتماعي) فملقر 

توهمو شاجع تيزنيت ف ت ملول.

من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)

تسجيلها بالسجل فلتجاجي.
جأسمال فلشركة مقسم كما  لي):

)فلسيد محمد ففقيب)1000)حصة.

من طر ف محمد) (: تسيب فلشركة)

ففقيب بصفته فملسيب فلوحيد لشركة)

ملدة غيب محدودة.

من) تبتدئ  (: فالرتماعية) فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في)1ج)ديسمرب.

باملحكمة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

بتاجيخ) بإنزكان  فالبتدفئية 

20/01/2022,)تحت جقم) 11.

350 P

ADAM TRANSPORT SUD
SARL AU

Au(Capital(de 100 000 Dhs

 Siège(Social: N°311 HAY(EL

QODS GUELMIM

ICE : 003002915000006

تـــأسيــس
بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  ((1

شركة) تأسيس  تم  (،17/01/2022

بشريك) فملحدودة  فملسؤولية  ذفت 

وحيد باملميزفت فلتالية):

 ADAM TRANSPORT(:(فلتسمية

.SUD

:)حي فلقدس جقم) فملقر فالرتماعي)

11ج)كلميم.

دجهم) (100.000 (: فلرأسمـــــــــــــال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)دجهم.

فلسيـــــــــــد شوقي عبد فلقادج):)1000 

حصة.

:)فلنقل فلدولي للبضائع) فلهـــــــــــــــــدف)

//)نقل فلرسائل و فلطرود.

شوقي) (: فلقانوني) فملسيب 

عبد فلقادج.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) بكلميم  فالبتدفئية 

25/01/2022)تحت جقم)8ج/2022.
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 FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL

SARL

Télé(:05(28(81(66(84

STE ACHANE TRANS
SARL à AU

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدودة بشريك وفحد

ج1) نا ر) في) فملؤجخ  للعقد  طبقا 

تم تأسيس شركة فملسؤولية) (2022

فملحدودة بشريك وفحد بالخصائص)

فلتالية):

 STE »ACHANE TRANS»(:(فالسم

.SARL à AU

لحساب) فلبضائع  نقل  (: فلهدف)

فلغيب.
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 100.000 (: فملجموعة) جأسمال 

دجهم.

فملسيب:)مباجك فلسو�شي.
فلطابق) (71 جقم) (: فملقر فالرتماعي)

فألول تجزئة فملساوي ف ت ملول.

فملدة):)99)سنة.

للمجموعة) فلقانوني  فال دفع  تم 

بالسجل باملحكمة فالبتدفئية بانزكان)

تحت جقم)128)بتاجيخ)21/01/2022
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 STE TRANS 2040   
SARL AU

ICE : 003000362000067

تأسيس شركة محدودة فملسؤولية
بمقت�شى عقد عرفي محرج بتاجيخ)

شركة) تأسيس  تم  (2022/01/12

شريك) ذفت  فملسؤولية  محدودة 

وحيد ذفت فلخصائص فلتالية):

 STE TRANS 20 0 (: فلتسمية)

.Sarl

فلد ابات) دوفج  (: فالرتماعي) -فملقر 

فوالد دفحو فلتمسية  ت ملول.

فملستخدمين) نقل  (: -فلهدف)

لحساب فلغيب.

 100.000 فالرتماعي) -فلرأسمال 

دجهم.

-فلتسييب):)فلسيد محمد ردع.

-فملدة:)99)سنة.

-فلسنة فملالية):)فاتح  نا ر حتى1ج 

درنرب).

بالسجل) فلشركة  تسجيل  تم 

8ج1  جقم) تحت  بأنزكان  فلتجاجي 
فلسجل) جقم  بتاجيخ) 2022/01/2)

فلتجاجي)25257.
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FD TRAVAUX
ش.م.م

تأسيس
فملؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بتاجيخ) وفملسجل  في12/01/2022)

تأسيس) تم  بأنزكان  (19/01/2022

شركة))FD TRAVAUXش.م.م.

-)هدفها):

 1)-)فألشغال فملختلفة أو فلبناء.

2)-)فإل رفد وفلتصد ر.

ج)-)مفاوض).

-)فلعنوفن فلتجاجي):)شقة جقم)01 

 612 جقم) بوزكاج  حي  فلثاني  فلطابق 

مسدوجة ترفست إنزكان.
100.000)دجهم موزع) -)جأسمالها)

إلى1000)حصة قيمة كل حصة)100 

دجهم فكتتبت على فلشكل فآلتي:

 1000 (: بلفضل  وسف) فلسيد 

حصة.

تم تعيين فلسيد بلفضل  وسف)

كمسيب للشركة ملدة غيب محدودة.

تم فعتماد توقيع فلسيد بلفضل)

وفلوثائق) فلعقود  رميع  في   وسف 

فإلدفجية وفلبنكية.

-)فملدة):)مدة عمر فلشركة)99)سنة)

من تاجيخ تأسيسها فلنهائي.

فإل ضاحي) فلتجاجي  -فلسجل 
جقم25215.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (-

19) نا ر) بتاجيخ) بانزكان  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم) 10. 
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 BENHARI TRAVAUX
ش.م.م

تأسيس
فملؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بتاجيخ) وفملسجل  في12/01/2022)

تأسيس) تم  بأنزكان  (19/01/2022

 BENHARI TRAVAUX شركة)

ش.م.م.

فألشغال) (1- (: هدفها) (-

فملختلفة أو فلبناء.

2)-)فإل رفد وفلتصد ر.

ج)-)مفاوض).

-)فلعنوفن فلتجاجي):)شقة جقم)01 

 612 جقم) بوزكاج  حي  فلثاني  فلطابق 

مسدوجة ترفست إنزكان.
100.000)دجهم موزع) -)جأسمالها)

إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 

دجهم فكتتبت على فلشكل فآلتي):

فلسيد بنهاجي عزيز):)1000)حصة.
عزيز) بنهاجي  فلسيد  تعيين  تم 

كمسيب للشركة ملدة غيب محدودة.
بنهاجي) فلسيد  توقيع  فعتماد  تم 
وفلوثائق) فلعقود  رميع  في  عزيز 

فإلدفجية وفلبنكية.
-)فملدة):)مدة عمر فلشركة)99)سنة)

من تاجيخ تأسيسها فلنهائي.
فإل ضاحي) فلتجاجي  -فلسجل 

جقم25217.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (-
بتاجيخ) بانزكان  فالبتدفئية 

2022/01/19)تحت جقم)105. 
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Cabinet
IDJAMAA CONSEILS

:(Siège social
 N°704,(LOT(MESUGINA,(DRARGA,

AGADIR
:Tél

06-62-64-12-88
:(E-mail

Idjamaa.conseils@gmail.com

 BENALI COMPANY OF
GERMAN CARS

SARL.AU
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
وفلدي) (08/10/2021 في) فملنعقد 
ذفت) شركة  تأسيس  بموربه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزفتها كالتالي):
 BENALI (: فلتجاجي) فالسم 
 COMPANY OF GERMAN CARS

. SARL.AU
مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلصفة)

محدودة.
فلرأسمال):)100.000)دجهم.

حيث  توفر):
 1000 على) بنعلي  بدج  فلسيد 

حصة.
فلسياجفت) في  تارر  فلهدف:-)

فملستعملة.
وسيط  قوم) أو  تارر  (-

باالستيبفد و فلتصد ر.
فملناقصة. (-

فلعنوفن):)تجزئة فلسعادة فلطابق)
فألج�شي جقم)187)فلدجفجكة-فكاد ر.

فاتح) من  تبتدئ  فملالية:) فلسنة 
 نا ر إلى)1ج)ديسمرب من كل سنة.

تسيب من طرف فلسيد) (: فلتسييب)
بدج بنعلي.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18/01/2022 في) بأكاد ر  فلتجاجية 

تحت فلرقم فلتبتيبي108160 .
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STE BAZAYOU BTP
 SARL

ICE : 002963152000011
إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

فملسؤولية
بمقت�شى عقد عرفي محرج بتاجيخ)
شركة) تأسيس  تم  (0 /01/2022
محدودة فملسؤولية ذفت فلخصائص)

فلتالية):
فلتسمية):

 STE BAZAYOU BTP   Sarl
إكي أخري  إكيو) فملقر فالرتماعي:)

دجفجكة أكاد ر.
-فلهدف:)فشغال فلبناء)و فالشغال)

فملتنوعة.
فالرتماعي.100000  -فلرأسمال 

دجهم.
أ او) محمد  فلسيد  (: -فلتسييب)

وفلسيد فدجيس بازي.
-فملدة):)99)سنة.

-فلسنة فملالية):)فاتح  نا ر حتى1ج 
درنرب).

بالسجل) فلشركة  تسجيل  تم 
 108190 فلتجاجي باكاد ر تحت جقم)
فلسجل) جقم  (2022/01/20 بتاجيخ)

فلتجاجي)5 501.
357 P

C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

DIAMAND VERT SUD
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
وفلدي) (05/01/2022 في) فملنعقد 
ذفت) شركة  تأسيس  بموربه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزفتها كالتالي:
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DIAMAND VERT SUD(:(فالسم

مسؤولية) ذفت  شركة  (: فلصفة)

محدودة بشريك وفحد

فلرأسمال):)100.000.00)دجهم

فلهدف):))–فستغالل مقهى

جقم) فالج�شي  فلطابق  (: فلعنوفن) (

سج)عماجة)211)فنتي فلعليا فكاد ر.

لتبدأ من فاتح) (: فملالية) فلسنة  (-

 نا ر إلى)1ج)ديسمرب من كل سنة.

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)

فلسيد بكوجي عبد فملجيد).

باملحكمة) فلقانوني  فال دفع  تم 

 20/01/2022 في) باكاد ر  فلتجاجية 
108186فلسجل فلتجاجي) تحث جقم)

جقم)1 501 .
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FIDUCIAIRE ZIAD

 Boulevard AL ,19   

.MOUKAOUAMA Q.I AGADIR

 Sté CROCRO SURF MAROC

 SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (،2022 6) نا ر)

ذفت فملسؤولية فملحدودة خصائصها)

كالتالي):)

 Sté CROCRO SURF (: فلتسمية)

.MAROC SARL

فلهدف فالرتماعي):)

1))مدجسة جكوب فألموفج وأنشطة)
 جياضية وفستبفحات بالبحر بيع منتجات

فستيبفد وتصد ر

فلزكومي) حي  (: فالرتماعي) فملقر 

تامرفغت أوجير أكاد ر.

فملدة):)99))سنة.

 فلرأسمال):)100.000)دجهم مقسمة

حصة فرتماعية من فئة) (1000 إلى)

100)دجهم للحصة فلوفحدة،)مقسمة)
رون) ف ف  كابرييل  لوباجي  (: كالتالي)

بول)500)حصة إرتماعية.

حصة) (500 أمين) أنهيشم مخمد 

إرتماعية.

فلشركة) بتسييب  يعهد  (: فلتسييب)
بول) رون  ف ف  كابرييل  لوباجي  إلى 

وأنهيشم مخمد أمين).
جقم فلسجل فلتجاجي):)50189.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 
 فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية بأكاد ر
(: جقم) تحت  (2022 25) نا ر) بتاجيخ)

9ج1082.
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 SOCIETE COMPLEXE
TOURISTIQUE IMSOUANE

SARL AU
ICE 00294793000016

تأسيس
بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
2022،)تم تأسيس شركة) ( ) نابر) ج0)
بشريك) فملحدودة  فملسؤولية  دفت 

وحيد ذفت فملميزفت فلتالية):)
 SOCIETE (: فلتسمية))
 COMPLEXE TOURISTIQUE

.IMSOUANE
دجهم) (100.000 (: مبلغ جفس مال)

محرج كامال.
فلسيد محمد) (: فلوحيد) فلشريك 
بأكاد ر) (1 .08.2001 فشيبي موفليد)

جقم)ج87)فونتي فلعليا بنسر كاو
:)شاجع فثرفن جقم) فملقر فالرتماعي)
18)حي صناعي تاسيال فلهدى فلدشيبة)

فلجهاد ة.
غرض فلشركة):)

فملدى) دفت  سياحة  إقامة  (-
فلقصيب.)

99)سنة من تاجيخ) (: ( مدة فلشركة)
تسجيل فلشركة في فلسجل فلتجاجي.

تسيب فلشركة ملدة غيب) (: فلتسييب)
محددة من طرف):)

موفليد) فشيبي  محمد  فلسيد  (-
08.2001. 1)بأكاد ر جقم)ج87)فونتي)

فلعليا بنسر كاو أكاد ر.
فلسنة فالرتماعية):)من فاتح  نا ر)

فلى)1ج)ديسمرب.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) فملحكمة  لدى  فلضبط 
تحت) (2022 18) نا ر) بإنزكان بتاجيخ)

جقم)ج9.

360 P

شركة سييل أوف‹أير
 ش م م– ش و

تأسيس
في مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
2021،)تم وضع فلقانون)  7)ديسمرب)
فألسا�شي لشركة محدودة فملسؤولية))
تحمل) وفلتي  وفحد  شريك  ذفت 

فملوفصفات فلتالية):)
  CIEL OUV’AIR ( (: ( ( فلتسمية) ((1 
SARL-AU)شركة محدودة فملسؤولية)

ذفت شريك وفحد.
نجاجة) ( (: فالرتماعي) فلهدف  ((2
(فالستيبفد) وفلخش ) فأللومنيوم 

وفلتصد ر).
:)موطنة عند) ( فملقر فالرتماعي) ج))
 A&A( KHADAMAT( SARL شركة)
1525)مكت ) مقرها فالرتماعي برقم)

05)حي فلسالم أكاد ر.
 ))فلرأسمال فالرتماعي)100.000 
من) حصة  إلى1000) مقسم  دجهم))

فئة)100)دجهم.
 5))فملدة فالرتماعية)):)99)سنة.

تعيين) تم  (: فلشركة) تسييب  ((6
(: للشركة) وحيد  وشريك  كمسيب 

فلسيد عادل فلرويفس.
فلتجاجي) فلسجل  في  فلتقييد  تم 
بتاجيخ بأكاد ر  فلتجاجية   باملحكمة 
 21) نا ر)2022)تحت عدد)108201.
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 SOCIETE CENTRE KHABIR
 DE KINESITHERAPIE
 ET REEDUCATION
FONCTIONNELLE

SARL AU
شركة ذفت مسؤولية محدودة 

جأسمالها 100.000  دجهم
مقرها فإلرتماعي : فملحل فلكائن ب 
فلطابق فلسفلي بلوك F1 جقم 5ج1 

حي فلدفخلة أكاد ر
5) نا ر) ( تبعا للعقد فملحرج بتاجيخ)
2022)و فملسجل بتاجيخ)5) نا ر)2022 
تم تأسيس شركة محدودة فملسؤولية)
فمليزفت) على  تحتوي  وحيد  شريك 

فلتالية):)

 SOCIETE CENTRE (: فلتسمية) (
 KHABIR DE KINESITHERAPIE
 ET REEDUCATION

FONCTIONNELLE SARL AU
)فملقر فإلرتماعي):))فملحل فلكائن ب)
5ج1  جقم) (F1 بلوك) فلسفلي  فلطابق 

حي فلدفخلة أكاد ر.
فلرأسمال):)100.000)دجهم.)

فلتبويض) (: فلتجاجي) فلنشاط 
فلطبي.

فلربح):) قتطع)5)باملائة من فالجباح)
فلصافية من فرل فإلحتياط فلقانوني.)
ملياء) ( تم تعيين فلسيدة) (: فلتسييب)

خبيب كمسيبة فلشركة.)
فلسنة فإلرتماعية):)من فاتح  نا ر)

إلى غا ة)1ج)ديسمرب.)
من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)

فلتسجيل في فلسجل فلتجاجي.)
و قد تم فإل دفع فلقانوني باملحكمة)
21) نا ر) بتاجيخ) باكاد ر  فلتجاجية 

2022))تحت عدد)108205.
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TOURAGA
تأسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ)
فلقانون) وضع  تم  (،2022 ج1) نا ر)
فلخصائص) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلتالية):
.TOURAGA : التسمية

.SARL(فلصفة فلقانونية):)ش.م.م
جقم) (21 زنقة) (: فالرتماعي) فملقر 

957)حي فلصناعي آ ت ملول.
فلهدف فإلرتماعي):)

ميكانيكي.
مقاول.

فلرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة) (1000 إلى) مقسم  دجهم 
100)دجهم للحصة) إرتماعية بقيمة)
فلوفحدة ومجزأ حس  فملساهمة كما)

 لي):
 500 تكونت) هللا  عبد  فلسيد 

حصة.
فلهادي) عبد  فلكبيب  ف ت  فلسيد 

500)حصة.
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فلتسييب):)تم تعيين فلسيد عبد هللا)

تكونت مسيب وحيد للشرك ملدة غيب)

محدودة.

فملدة):)99)سنة.

1ج  فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

ديسمرب من كل سنة.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فإلبتدفئية) فملحكمة  لدى  فلضبط 

تحت) (2022 25) نا ر) بانزكان بتاجيخ)

فلرقم)9 1.
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STE. SILVER VALLEY
شركة ذفت مسؤولية محدودة 

وفلشريك فلوحيد
جأسمالها : 100.000.00 دجهم

مقرها فإلرتماعي : ب   جقم ج عماجة 

1 مشروع تادجفت شاجع فلقوفت 

فملسلحة فمللكية أكاد ر

فملسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

باكاد ر) ( (2021 ديسمرب) (27 بتاجيخ)

فملوفصفات) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

فلتالية):

 SILVER VALLEY ( (: فلتسمية)

محدودة) مسؤولية  ذفت  شركة 

وفلشريك فلوحيد.

فلهدف فإلرتماعي):

فستغالل فملجال فلزجفعي.

وتسويق) وتغليف  وتعبئة  إنتاج 

وفستغالل كافة فملنتجات فلزجفعية.

وفألسمدة) فلبذوج  فستيبفد 

ومنتجات فلصحة فلنباتية.

فملقر فإلرتماعي):ب   جقم ج عماجة 

فلقوفت  شاجع  تادجفت  مشروع   1

فملسلحة فمللكية أكاد ر.

فملدة : 99 سنة.

فلرأسمال فإلرتماعي :  تكون من 

100.000.00 دجهم مقسم إلى 100 

حصة بقيمة 1000.00 دجهم للسهم 

لفائدة فلسيد فملهارري فلسعيد.

تسييب فلشركة : تم تعيين فلسيد 

فملهارري فلسعيد مسيبف للشركة ملدة 

غيب محدودة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
باكاد ر) فلتجاجية  باملحكمة  فلقانوني 
جقم) تحت  (2022 بتاجيخ) 2) نا ر)
 10822)سجل تجاجي جقم)50177.

للخالصة وفلبيان
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STE. IRISSAN TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة
 STE. IRISSAN (: فلتسمية)

.TRANS
دوفج فغيل فنزي) (: فملقر فإلرتماعي)

تزنيت.
نشاط فلشركة):)

نقل فملستخدمين لحساب فلغيب.
مال) جأس  (: فلشركة) جأسمال 
دجهم) (100.000.00 هو) فلشركة 
إرتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقيمة)100)دجهم للوفحدة.
حصة)  1000  RKIA ALAHYAN

إرتماعية.
 RKIA فلسيدة) عند  (: فإلدفجة)

.ALAHYAN
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلضبط) كتابة  لدى  فلقانوني 
باملحكمة فإلبتدفئية لتزنيت بتاجيخ) 2 
 268/2020 تحت جقم) (2022  وليو)

فلسجل فلتجاجي عدد):)ج7ج .
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STE SAMIFISC 
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL((:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL
 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL((:(06.11.82.46.25(/(FIX((:

05.28.23.28.68
EMAIL((:(samifisc@gmail.com

STE BRAND AUTO 
بمقت�شى فلقانون فألسا�شي بتاجيخ)
21)ديسمرب)2021،)تم تأسيس شركة)
باملوفصفات) فملسؤولية  محدودة 

(( ( ((:(
ُ
فلتالية

 STE((فلتسمية):)شركة برفند فوطو
.BRAND AUTO

بدون) فلسياجفت  كرفء) (: فلهدف)
سائق.

فملحل فلتجاجي) ( (: فملقر فالرتماعي)
جقم)64)شاجع فلخوفجزمي حي فملسيبة)

فكاد ر.
)فملدة)):))99)سنة فبتدفء)من تاجيخ)

فلتأسيس.
)جأسمالها)):)100.000)دجهم.

للسيد بن سماعيل) (: ( فلتسييب)) (
رمال.

)فإلمضاء)):)مشتبك بين فلسيد بن)
فلحمدفوي) وفلسيد  رمال  سماعيل 

 اسين.
باملحكمة) تم  فلقانوني  فإل دفع 
17) نا ر) بتاجيخ) ألكاد ر  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)8ج1081. 
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STE BLUEWAY TRANS SARL
 إنشاء شركة ذفت مسؤولية 

محدودة 
 STE BLUEWAY (: فسم فلتجاجي)

TRANS SARL
حي) فلتالت  فلطابق  (: فلعنوفن)
تكوين) فلزنقة) 2) (10 بلوك) فلعرب 

فكاد ر.
فملهام)-)نقل فلغيب.

 100.000 (: فلشركة) جأسمال 
دجهم.

فلتسييب):)فلكحل عبد فملطل .
فملطل  عبد  فلكحل  (: (  فالمضاء)

فو فلزنني عبد فلعزيز.
تم فإل دفع فلقانون فألسا�شي لدى)
فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  كتابة 
تحت) (2022 21) نا ر) بتاجيخ) فكاد ر 
فلتجاجي) وفلسجل  (108212 جقم)

تحت جقم)50171.
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 STE DAYBREAK TRANS
SERVICE

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
 DAYBREAK TRANS محدودة

 SERVICE
بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
17)ديسمرب)2021)تم إعدفد فلقانون)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

محدودة باملميزفت فلتالية):)

طرفنس) بريك  دفي  (: فلتسمية)
سيبفيس.

لحساب) فلبضائع  نقل  (: فلغرض)
فلغيب.

حي) (697 جقم) (: فإلرتماعي) فملقر 
فلسالم فلدفخلة.

حدد) (: فإلرتماعي) فلرأسمال 
ألف دجهم) في مئة  فلشركة  جأسمال 

100.000)دجهم)
فلتسييب):)تم تعيين فلسيد حفيظ)
هشام،) فلقر�شي  وفلسيد  فلفقيب  بن 

كمسيبفن للشركة ملدة غيب محدودة.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني للشركة باملحكمة فإلبتدفئية)
 2021 ديسمرب) (28 بالدفخلة بتاجيخ))

تحت جقم)2169/2021.
368 P

TRANSAGRI
تصفية فلشركة

I)-)بناء)على مدفوالت بتاجيخ)15) نا ر)
 TransAgri(2022،)قرج شركاء)شركة
دجهم، (100.000 جأسمالها)  ش.م.م 
ومقرها فالرتماعي جقم)ج9)مكرج زنقة)
فزجبي شاجع فليوسفية تيزنيت،)ما لي)):)
تقرير) على  فملصادقة  تمت  (-

فملصفي.
فلسيد) فملصفي،) تربئة  تم  كما  (-

فلسماللي عبد هللا)
 II)-)تم فإل دفع فلقانوني باملحكمة)
بتيزنيت  وم) 2) نا ر) فالبتدفئية 

2022،)تحت عدد)29/2022.
369 P

شركة – توب تين بزنس كار.ا 
ش م م

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
فالستثنائي فملنعقد بتاجيخ)28)ديسمرب)
قرج فملساهم فلوحيد للشركة) (2021

ما  لي)):)
فلتجاجي) فلنشاط  توقيف  (-

للشركة من ثاجيخه.
فلحكيم) عبد  فلسيد  إعفاء) (-

بوجيال من مهامه كمسيب للشركة.
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كمقر) فلشركة  مقر  تحد د  (-
للتصفية.

تعيين فلسيد عبد فلحكيم بوجيال)
كمصف للشركة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية باكاد ر بتاجيخ)ج) نا ر)2022 

تحت جقم)8 1079. 
370 P

NOUN INFO
SARL AU

فملقر فالرتماعي : حي فلزفوية 
فلتيجانية فسا 

فلسجل فلتجاجي جقم : 7 27 بكلميم
ICE  : 002378371000020

تصفية فلنهائية لشــــركة
 21 بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ديسمرب)2021)وفملسجل  وم)05) نا ر)
2022)تم عقد فلجمع فلعام فالستثنائي)
 NOUN( INFO( **( SARL (** لشركة)
AU)**)))جأسمالها)100.000،00)دجهم،)

حيث قرج ما  لي):)
فلحسابات) على  فملصادقة  (-

فلنهائية لقفل فلتصفية.
فلنهائي) فلقفل  عن  فإلعالن  (-
من) فملصفي  ذمة  وإبرفء) للتصفية 

مهمته.
)وقد تم فإل دفع فلقانوني للشركة)
فالبتدفئية) باملحكمة  فلضبط  بكتابة 
بكلميم)،) وم)17)أكتوبر)2022)تحت)

جقم)2022/22.
371 P

  ITRANE TRAVEL SERVICE
شركة

كرفج جقم ج10 شاجع حمان 
فلفطوفكي فلدشيبة فلجهاد ة- 

فنزكان-
 تـــصفية 

بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ باكاد ر)
بتاجيخ)01)ديسمرب)2021،)تم فملوففقة)

على ما  لي)):))
تصفية ووقف نشاط فلشركة.

محمد) أشباح  فلسيد  تعيين 
مصفية قانونية للشركة.

باملقر) فلتصفية  مقر  تحد د 

فلرئي�شي للشركة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بانزكان بتاجيخ))1ج)ديسمرب)

2021)تحت جقم)ج280.

372 P

 SOCIETE INTENSE شركة

MEDIA SARL
RC 47237 AGADIR

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 
جأسمالها 100.000 دجهم  

مقرها فالرتماعي شقة   عماجة بدج 

بلوك 9 شاجع  1008 حي محمدي 

فكاد ر 

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

(– لشركة) (2021 ديسمرب) بتاجيخ) 2)

فنتونس ميد ا)-.

في) وتصفيتها  فلشركة  حل  قرج 

فملقر شقة) )عماجة بدج بلوك)9)شاجع))

1008)حي محمدي فكاد ر).

هشام) لشكر  فلسيد  وتعيين 

كمصفي لشركة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاجيخ) باكاد ر  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)108150

373 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN(COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 SOCIETE HORIZON BAB

SOUSS
فلتصفيـة فلنهائية للشركـة

للجمع) عرفي  عقد  1/بمقت�شى 

فلعام غيب فلعادي  وم)17) نا ر)2022 

 HORIZON BAB قرج شركاء)شركة)

SOUSS)ما لي):)

للشركـة) فلنهائية  فلتصفيـة  (-

بمقرها فلرئي�شي حي موالي عمر بلوك)
وتعيين) مكرج أ ت ملول،) (67 جقم) (1

فلسيد بركات فلحسين للقيام بجميع)

إررفءفت فلتصفية.))

   2/)تـم فإل ـدفع فلـقـانوني باملحكمة)
 112 جقم) تحـت  بانزكان  فالبتدفئية 

بتاجيخ)20) نا ر)2022. 
374 P

شركـة ماروك اغؤ  ش.م.م ش و
MAROC IRE SARL AU

عماجة 01  فلشقة 08  فجكانة ج0  حي 
فلوفاق بنسركاو فكاد ر

فستثنائي) عرفي  عقد  بمقت�شى 
مؤجخ بتاجيخ))29)ديسمرب)2021،

لشركة) فلوحيد  قرجفلشريك 
ماجوك فغؤ))ش.م.م ش و ما لي):)

من) فبتدفءف  للشركة  فملبكر  فلحل 
تاجيخ)1ج)ديسمرب))2021.

بوبكرفغزفل) فلسيد  تعيين 
كمصفي من أرل فستكمال فررفءفت)

فلتصفية فلود ة للشركة.)
بالعنوفن) فلتصفية  مقر  تحد د 

فلتالي)):)
عماجة)01)فلشقة)08)فجكانة)ج0)حي)

فلوفاق بنسركاو فكاد ر
فملحكمة) فلقانوني  فال دفع  تـم 
فلتجاجية الكاد ر تحت عدد)108225 

بتاجيخ) 2) نا ر)2022.
375 P

 M.ALLIANCE شركة
 PHARMACEUTIQUE

فملحرج) فلعرفي  فلعقد  بمقت�شى 
2021)قرج فلجمع) 1ج)ديسمرب) بتاجيخ)
 M.ALLIANCE لشركة) (, فلعام)
PHشركة) A RMAC EU T I QU E
 1.000.000 مجهولة فالسم جأسمالها)
 264-265 (: مقرها) وفلكائن  دجهم 
زفوية) تسيال  فلصناعية  فملنطقة 
شاجع محمد فلخامس وشاجع فلفرفبي)

فلدشيبة فنزكان
فلتصفية فلنهائية للشركة.

غلق عمليات فلتصفية).
إبرفء)ذمة فملصفي فلسيد فكساب)

عبد فملالك
فلقانوني لدى كتابة) تم فإل دفع  (
فلضبط باملحكمة فالبتدفئية بانزكان)
جقم) تحت  (2022 19) نا ر) بتاجيخ)

.100
376 P

GYROZEN
شركة ذفت مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد فيطوج فلتصفية

فملقر فلرئي�شي : فلطابق فألول دوفجعين 
شعي  سيدي بومو�شى، والد تا مة

إشعاجتصفية فلشركة
فلشريك) قرفجفت  ملحضر  وفًقا 
بتاجيخ) (GYROZEN لشركة) فلوحيد 

 1)ديسمرب2021،)تقرجما  لي):)
تصفية فلشركة.

كتابة لدى  فلقانوني  فإل دفع   تم 
 فلضبط فملحكمة فإلبتدفئية بتاجودفنت

في) 1) نا ر))2022)تحت جقم)25.
377 P

 STE AITRED IMPORT
EXPORT SARL AU

IF 24811076  RC 3381
فلتشطي  فلنهائي فلشركة

بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بتزنيت)
محضر) وضع  تم  (2021 18) نا ر)
فلجمع فلعام فالستثنائي لشركة وفلتي)

تحمل فلخصائص فلتالية):)
فلتشطي  فلنهائي للشركة)

تم بكتابة) (: فإل دفع فلقانوني)) ( ( (-
فلضبط باملحكمة فالبتدفئية بتيزنيت)
18) نا ر) في) 8ج2)  /2022 تحت جقم)

.2022
378 P

 LOTISSEMENT SIDI
 DAHMANE SIDI DAHMANE

 TAROUDANT
Tél/ 0660187162
DISSOLUTION

 AGRO OUMASOUR SARL «
» AU

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
ديسمرب) ج1) فلغيب فلعادي فملنعقد في)

2021ثم بموربه)):)
في) للشركة ووضعها  )حل مسبق 

تصفية.
تعيين فلسيد ف ت فمنصوج حميد)

مصفية للشركة.
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تجزئة) في  فلتصفية  مقر  تثبيت 

سيدس دحمان تاجودنت.

باملحكمة) فلقانوني  أال  دفع  ثم 

جقم) تحت  بتاجودنت  فلتجاجية 

.21/2021

379 P

ATLAN POISSON
SARL AU

حــــــل لتصـــفية نهائية لشركـــــة
 25 بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

لتصفية) إقرفج حل  تم  (2021  ونيو)

فملسؤولية) ذفت  للشركة  فلنهائية 

 ATLAN بالشريك فلوحيد) فملحدودة 

.POISSON SARL AU

فملكلف بالتصفية):)محمد تلوكي.

باملحكمة) تم  (: فلقانوني) فال دفع 

نوفمرب) فالبتدفئية بكلميم بتاجيخ) 2)

2021)تحت جقم09/2021 

380 P

STE ASSURANCE PERGOLA
SARL AU

شركة محدود ة فملسؤولية
جفسمالها 200000.00 دجهم

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

فالستثنائي مؤجخ في)6)ديسمرب)2021 

فلوحيدة) فلشريكة  قرجت  بانزكان،)

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  للشركة 

 (ASSURANCE PERGOLA)(فملسماة

200.000)دجهم) ذفت جأسمال يعادل)

ما  لي)):)

ـ)حل متوقع للشركة.)
سافيبي) سعيد  ( فلسيد) تعيين  ـ)

كمصفي لها.

فملقر فالرتماعي للشركة) تحد د  ـ)

ففرفن) عماجة  ( 5 جقم) فملتوفردةب 

فلطابق فالول جقم)26)محطة بيبكوال)

فلدشيبة فنزكان.

رميع) فلوحيد  فملساهم  منح 

فلصالحيات لحامل فألصل أو نسخة)

من هذه فلهدف ا من أرل إنجاز رميع)

فإلررفءفت فلشكلية للنشر أو فإل دفع)

فلتي قد  دخلونها.

تم وضع فلوثائق فلقانونية بكتابة)
فالبتدفئية) محكمة  لدى  فلضبط 
 2021 ديسمرب) (16 بتاجيخ) بانزكان 
فلتجاجي) فلسجل  (،2678 جقم) تحت 

جقم)ج717.
381 P

 SOCIETE ASSIHA
 IMMOBILIER- SARL
جأسمالها 120.000 دجهم

110 إقامة فلزيتون عماجة E، فلطابق 
فالول حي فملحيط تاجودفنت

تبعا للمحضر فلجمعية فلعمومية)
ديسمرب) (16 في) مؤجخ  عاد ة  فلغيب 
 STE فلشركة) شركاء) صادق  (2021
ASSIHA IMMOBILIER SARL)شركة)

محدودة فملسؤولية على ما  لي): 
مصفي) تقرير  على  فملصادقة  (•

فلشركة.
إدفجته) من  فملصفي  ذمة  إبرفء) (•

وإنهاء)مهمته من فلشركة.
•)قرفج باإلغالق فلنهائي فلشركة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0ج  بتاجيخ) لتاجودفنت  فالبتدفئية 

ديسمرب)2021)تحت جقم)5 21.
382 P

AUTO ECOLE EL BAZ شركة
 SARL AU

تعد ل
بتاجيخ)) محرج  محضر  بمقت�شى  (
فلعام) فلجمع  قرج  (2022 21) نا ر)
 AUTO ÉCOLE لشركة) فالستثنائي 

EL BAZ)ما  لي):))))
حل مسبق للشركة.

ف ت) فللطيف  عبد  فلسيد  تعيين 
بويي كمصفي للشركة.

باملقر) فلتصفية  مقر  تحد د 
ف ت سعيد) دوفج  للشركة  فالرتماعي 

بلفاع شتوكة ف ت باها
تم فإل دفع فلقانوني لدى كتابة) (-
بتاجيخ))) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 
21) نا ر)2022)تحت جقم) 10821.

383 P

CASH TITANIC
تصفية فلشركة

بتاجيخ) مدفوالت  على  بناء) (- (I
فلشريك) قرج  (،2021 ديسمرب) 1ج)
 CASH TITANIC لشركة) فلوحيد 
 100.000 جأسمالها) ش.م.م.ش.و،)
إقامة) فالرتماعي  ومقرها  دجهم،)
تيتانيك شاجع عبد فللطيف فلصبيحي)

تيزنيت،)ما لي)):)
تقرير) على  فملصادقة  تمت  (-

فملصفي.
فلسيد) فملصفي،) تربئة  تم  كما  (-

فكد د عبد).
-)تم فإل دفع فلقانوني باملحكمة) (II
بتيزنيت  وم) 2) نا ر) فالبتدفئية 

2022)تحت عدد)28/2022.
384 P

شركة حسابات تغزوت
شركة فلتضامن

فلحل فملبكر
فالستثنائي) فلعام  بالجمع  تقرج 

بتاجيخ)1ج)ديسمرب)2021)ما  لي):)
فلحل فملبكر للشركة.

كرفد) هللا  عبد  فلسيد  تعيين 
كمسؤول عن فلحل فملبكر.

تعيين مقر فلشركة كمكان للحل.
فإل دفع) تم  (- (: فلقانوني) فإل دفع 
فلضبط) كتابة  لدى  فلقانوني 
بتاجيخ))) النزكان  فالبتدفئية  باملحكمة 

21) نا ر)2022)تحت جقم) ج1
385 P

 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE

CONSEIL

مكت  فدحلي للخربة وفإلستشاجة

شاجع موالي فسماعيل عماجة دفج ف ليغ فلطابق)

فلثالث جقم) 1ج)حي فلنهضة فكا ر

 STE. TOURAGH
ASSURANCE

شركة ذفت مسؤولية محدودة
فلرأسمال : 00.000.00  دجهم

فملقر فإلرتماعي : جقم 297، زنقة 
عباس قباج حي جياض فلسالم أكاد ر

تصفية فلشركة
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
فإلستثنائي فملنعقد بتاجيخ)29)ديسمرب)

2021،)تقرج ما  لي):

تصفية) حسابات  على  فملصادقة 
فلشركة.

إبرفء)ذمة مصفي فلشركة.
قفل مسطرة تصفية فلشركة.

لدى) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 
بتاجيخ باكاد ر  فلتجاجية   فملحكمة 
 17) نا ر)2022)تحت جقم) ج1081.

للخالصة وفلبيان

386 P

FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL
 COMPTABILITE-CONSEILS(JURIDIQUE

ET FISCAL
 AGADIR/TEL((:(05(28(23(69(69/(06(61(39

64(08(/(06(22(16(99(84

 SMART MECANICA 
MAROC

تغييب
ج0) نا ر) في) فملؤجخ  للعقد  طبقا 
2022)قرج فلجمع فلعام فالستثنائي):)

أسهم) من  (50٪ وتشطي ) بيع 
فلسيدة أكرفدي صوفيا للسيد فاطني)

عبد فالله.
 فلسيد فاطني عبد فالله له صالحية
فلشركة) عن  نيابة  وفلتوقيع  فإلدفجة 

لفتبة غيب محدودة.
فستقالة فلسيدة أكرفدي صوفيا)

من منصبها كمد رة للشركة.)
فملحكمة) في  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية باكاد ر تحت جقم) 10817 

بتاجيخ)19) نا ر)2022.
387 P

SARA ET SAM NEGOCE
شركة ذفت مسؤولية محدودة

جأس مالها 100.000 دجهم
 R.C  : 38881

ICE°002164319000067
ملخص محضر فلجمع فلعام

فالستثنائي للشركة
في إطاج فلجمع فلعام فالستثنائي) (
 SARA ET SAM NEGOCE لشركة)
 شركة ذفت مسؤولية محدودة فملنعقد
فلكائنة) (2021 ديسمرب) (21 بتاجيخ)
بلوك)7)زنقة)ج1)جقم)71)ف ت فلقا�شي)
مساهمو) تدفول  أكاد ر,) تيكوين 

فلشركة باإلرماع على ما  لي):)
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بيع فألسهم فلتالية)):)

فلسيدة) حصص  رميع  بيع  (-

0جج  ب) تقدج  فلتي  مينة  بيشرفغين 

حصة لفائدة للسيدة شيبوب كريمة.

-)بيع)0 1)سهما من أسهم فلسيد)

فلضمانات) بمور   جشيد  فمونان 

فلعاد ة و فلقانونية للسيدة شيبوب)

كريمة فلتي تقبلها.

200)سهم من أسهم فلسيد) -)بيع)

فلضمانات) بمور   جشيد  فمونان 

حمام) للسيدة  فلقانونية  و  فلعاد ة 

نجوى فلتي تقبلها.

-)تحيين فلنظام فألسا�شي.)

تم فإل دفع فلقانوني للشركة لدى)

فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  كتابة 

2021)تحت جقم) 18) نا ر) باكاد ر في)

ج10815.

388 P

شركة سحورال فريت

ش.م جفسمالها 100.000 

دجهم/1000 حصة

تفويت حصص
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

10) نا ر) بتاجيخ) فملنعقد  فالستثنائي 

قرج فملساهم فلوحيد لشركة) (2022

سحوجفل فريت.

فلسيد محمد ج�شى لحرش بتفويت)

حصصه) مجموع  من  حصة  (1000

بدلك) ليصبح  عزيل  للسيد  وسف 

بنسبة) للشركة  فلوحيد  فملساهم 

كما) دجهم.) (100.000/ حصة) (1000

فستقال فلسيد محمد ج�شى لحرش)

وتعيين) للشركة  كمسيب  منصبه  من 

رد دف) مسيبف  عزيل  فلسيد  وسف 

للشركة مع كل صالحيات فلتوقيع.)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

19) نا ر) بتاجيخ) بانزكان  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)109.

389 P

C.A CONSEIL
 Siège(social((:(97,(BD(AHMED(MANSOUR

 EDDAHBI ,CITE DAKHLA
 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail((:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 SOCIETE INDUSTRIE
 MAROCAINE D’ANCHOIS

SARL
MODIFICATION

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
ثم) وفلدي  (2022 ج1) نا ر) فملنعقد)
بشركة) تغييبفت  فحدفت  بموربه 
 INDUSTRIE MAROCAINE
ذفت) شركة  (D’ANCHOIS SARL
جأسمالها) محدودة  مسؤولية 

.100.000
)حيت فتفق على ما الي):)

مملوكة) حصة  ( 500 تفويت)
للسيد فلعيدي محمد لصالح فلسيد)

لزجق محمد فمين.
محمد) فلعيدي  فلسيد  فستقالة 

من منصبه كمسيبللشركة.
فمين) محمد  لزجق  فلسيد  تعيين 

مسيًبف وحيدفف للشركة.
تحبين فلقانون فألسا�شي.)

باملحكمة) فلقانوني  فال دفع  تم 
 2022 20) نا ر) في) باكاد ر  فلتجاجية 

تحت جقم)108189.
390 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL
 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR
TEL:(06.11.82.46.25(/(FIX:(05.28.23.28.68

EMAIL:(samifisc@gmail.com

 STE MAROC MARINE
 TELECOM ET

TRANSMISSION
بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
 29)ديسمرب)2021،)تم إقرفج ما  لي):

تفويت)50)حصة من فلسيد أحمد)
أخياط إلى فلسيد عبد فلعزيز عباد.

تفويت)25)حصة من فلسيد أحمد)
أخياط إلى فلسيد بوشعي  عباد.

تفويت)25)حصة من فلسيد أحمد)

أخياط إلى فلسيد غسان حاجب.

أخياط) أحمد  فلسيد  فستقالة 

فلسيد) وتعيين  للشركة  كمسيب 

بوشعي  عباد وفلسيد حاجب غسان)

مسيب ن) فلعزيز  عبد  عباد  وفلسيد 

ردد للشركة.

)فلتوقيع مشتبك بين فلسيد حاجب)

بوشعي  عباد  فلسيد  مع   غسان 

فو فلسيد حاجب غسان مع فلسيد عباد)

عبد فلعزيز فو فلسيد عباد بوشعي )

مع فلسيد عباد عبد فلعزيز.)

باملحكمة) تم  فلقانوني  فإل دفع  (-

18) نا ر) بتاجيخ) بأكاد ر  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج 1081.     

391 P

Ste KBM TRANSPORT SARL
بمور  محضر فلجمع فلعام غيب)

 2021 ديسمرب) (28 بتاجيخ) فلعادي 

تقرج ما  لي):)

1)-)بيع حصص):)

 100 محمد) كروم  فلسيد  باع 

حصص لفائدة فلسيد كروم أشرف.

  00 لحسن) كروم  فلسيد  باع 

حصص لفائدة فلسيد كروم أشرف.

محمد100  كروم  فلسيد  باع 

حصص لفائدة فلسيد فلكتب بلعيد.

2)-)تغييب فلفقرة))6)و7)من فلقانون)

فألسا�شي للشركة.

بلعيد) فلكتب  فلسيد  تعيين  (- ج)

كمسيب وحيد للشركة.

6)-)فلتوقيع فلبنكي):)تلتزم فلشركة)

بالتوقيع فلوحيد للسيد فلكتب بلعيد؛

فألسا�شي) فلقانون  تحد ت  (- (7

للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 

فلضبط باملحكمة فالبتدفئية بإنزكان)

جقم) تحت  (2022 12) نا ر) بتاجيخ)

2022/ج .

392 P

 EIGHTY SEVEN شركة

PRODUCTIONS
 شقة جقم ج فلطابق فلثاني بقعة

جقم 8 5  فلحي فملحمدي أكاد ر

فلعادي) غيب  فلعام  فلجمع  خالل 

فملنعقد  وم)12) نا ر)2022)تم فتخاذ)

فلقرفج بشان فلتغييبفت فلتالية)):)

1)-)تفويت فلحصص):)

تم تفويت فلحصص كما  لي):)

تفويت فلسيد روفد بوذهبين)500 

حصة فلتي  ملكها من فلشركة لصالح)

فلسيد معاد فالدوزي.

تبعا لتفويت فلحصص هذف  صبح)

فلشكل) على  فلشركة  جفسمال  توزيع 

فلتالي):)

 1000 فالدوزي) معاد  فلسيد 

حصة.

2)-)تعيين مسيب رد د لشركة):)

تعيين فلسيد معاد فالدوزي كمسيب)

لشركة و ذلك ملدة غيب محدودة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 فلتجاجية باكاد ر بتاجيخ) 2) نا ر)2022

تحت جقم)108228.

393 P

شــركة أكاباك.ش.م.م.ش.و
» Sté AGAPACK Sarl au «

جأس مالها100.000 دجهم

 بمقت�شى فلجمع فلعام فلغيب فلعادي

  2021 ديسمرب) (20 بتاجيخ) مؤجخ 

STE AGAPACK SARL AU لشركة)

تقرج ما  لي)):)

1)-)بيع كلي للحصص):)

فملصطفى) للسيد  حصة  (500

فلسيد  اسين) لفائدة  فلدهوجي 

فلحمومي.

قبول فستقالة فملسيب فلسيد) (- (2

فلسيد) وتعيين  فلدهوجي  فملصطفى 

رد دف) مسيبف  فلحمومي   اسين 

للشركة ملدة غيب محدودة.

فألسا�شي) فلقانون  تحيين  (- ج)

للشركة.
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لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  لقد 
بتاجيخ إلنزكان  فالبتدفئية   فملحكمة 
جقم) 5  تحت  2022م  ج1) نا ر)

فلسجل فلتجاجي جقم))89جج2.
394 P

STE AFOUK SERVICES SARL 
 N° 504 BLOC(K(EL(HOUDA 

AGADIR
بتاجيخ) فملنعقد  محضر  بمقت�شى 

 0) نا ر)2022)تقرج ما  لي):)
باعت فلسيدة ففوك ملكة رميع)
حصة)) (950) فلشركة) في  حصتها 

لفائدة فلسيد بوخشاون فنوفج.
ملكة) ففوك  فلسيدة  فستقالة 
من مهامها كمسيبة للشركة مع إبرفء)

ذمتها طيلة مدة تسييبها للشركة.
فنوفج) بوخشاون  فلسيد  تعيين 
مسيبف و موقعا للشركة ودلك ملدة غيب)

( ( محدودة.)
باملحكمة) فلقانوني  فال دفع  تم 
 108187 فلتجاجية باكاد ر تحت جقم)

بتاجيخ)20) نا ر)2022.
395 P

 ATLANTIC CROPS  شركة
 SARL

ICE : 002294380000014
فلسجل فلتجاجي : 18905

تعد ل
بمقت�شى عقد عرفي محرج بتاجيخ)

17) نا ر)2022)قرج ما  لي)):
-)بيع)200)حصة من طرف فلسيد)
لطيفة) فلسيدة  فلى  وج�شي  عادل 

فلزجوفلي.
-)تحيين فلقانون فالسا�شي للشركة.
فلسيد) فلسابق  فملسيب  فستقالة  (-
تعيين) و  فالدفجة  من  فلوج�شي  عادل 
مسيبة) فلزجوفلي  لطيفة  فلسيدة 

رد دة.
بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فلضبط باملحكمة فالبتدفئية بانزكان)
تحت جقم)110)بتاجيخ)20) نا ر)2022.
396 P

STE.FABRICHAUD
SARL

RC : 20141
إعالن عن تعد ل

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
 FABRICHAUD لشركة) فإلستثنائي 
SARL)فملنعقد بتاجيخ)12) نا ر)2022 

قرج فلشركاء)ما  لي):
تكونت) هللا  عبد  فلسيد  تفويت 
250)حصة إرتماعية فلتي  ملكها في)

فلشركة للشريك هشام حجوبي.
ف ت) فلهادي  عبد  فلسيد  تفويت 
فلتي) إرتماعية  حصة  (250 فلكبيب)
هشام) للشريك  فلشركة  في   ملكها 

خروب.
تكونت) فلسيد عبد هللا  فستقالة 

من مهامه كمسيب للشركة.
تعيين فلسيد هشام حجوبي مسيب)

رد د للشركة.
وفلسابع) فلسادس  فلبند ن  تغييب 

من فلقانون فألسا�شي للشركة.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط باملحكمة فإلبتدفئية بانزكان)
فلرقم) تحت  (2022 18) نا ر) بتاجيخ)

.8 
397 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL((:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL((:(06.11.82.46.25(/(FIX((:

05.28.23.28.68

EMAIL((:(samifisc@gmail.com

STE CARS 2 RENT
بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

  ) نا ر)2022،)تم إقرفج ما  لي):)
فلسيد) من  حصة  (500 تفويت)
تسكريدف) فلسيدة  إلى  وكريم  محمد 

كاسا فوفي.
للشركة) فلقانونية  فلصفة  تغييب 

.SARL AU(فلى(SARL(من
فلتسييب للسيد فلحسين حنطاز.

كاسا) تسكريدف  للسيدة  فلتوقيع 
فوفي.

باملحكمة) تم  فلقانوني  فإل دفع  (-

 فلتجاجية بأكاد ر بتاجيخ)18) نا ر)2022

تحت جقم)2 1081.

398 P

 STE TISSIR AUTO SERVICE
 S.A.R.L

فلعام) لجمع  محضرف  بمقت�شى 

ج05/09/201  بتاجيخ) فالستثنائي 

تقرج ما  لي):)

فستقالة فلسيد موجفد كمال) (- (1

فلسماللي من منص  مسيب فلشركة.

حرفي) حنان  فلسيدة  تعيين  (- (2

 TISSIR AUTO« شركة) مسيبة 

.SERVICE »S.A.R.L

فلقانوني) فمللف  إ دفع  تم  (- (6

فلتجاجية) بمحكمة  لدى  للشركة 

 18 بتاجيخ) (1599 جقم) تحت  بأكاد ر 

سبتتمرب)ج201.

399 P

 Ste MAROCO CANADIEN

 DE DEVELOPPEMENT

 AGRICOLE MCDA
شركة ذفت مسؤولية محدودة ذفت 

شريك وحيد 
جأسمالها 1.000.000 دجهم

 HF 469 فملقر فالرتماعي : إقامة

شاجع فلحسن فألول- حي فلدفخلة-

أكاد ر

سجل تجاجي جقم : 21ج11 /أكاد ر

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
2021،)تقرج) 20)ديسمرب) فملؤجخ  وم)

ما  لي):)

 CONSORTIUM(فستقالة فلشركة

 MAROCO CANADIEN DE

 DEVELOPPEMENT EN

منص ) من  (EDUCATION SARL

فملسيب.)

بناني) سعاد  فلسيدة  تعيين 

كمسيبة للشركة ملدة غيب محدودة.

من) 5ج) و فملادة) (11 تحيين فملادة)

فلقانون فألسا�شي.

بكتابة) فلقـانوني  فإل ـدفع  تم 
ألكاد ر) فلتجاجية  للمحكمة  فلضبط 
جقم) تحت  (2022 18) نا ر) بتاجيخ)

.1081 8
400 P

SOCIETE SOREPHA SA
 شركة مجهولة فإلسم

جأسمالها 15.000.000 دجهم 
 ، IIIفكاد ر،فلحي فلصناعي تاسيال

فلتقسيم جقم 52 ، تيكوين
تحويل مقر فلشركة

تحد ت فلقانون فألسا�شي
بمقت�شى قرفج غيب عادي للجمعية)
لقد) فإلدفجي  فملجلس  وقرفج  فلعامة 

تقرجما  لي):)
فكاد ر،) فلى  مقرفلشركة  -تحويل 
فلتقسيم) (،IIIتاسيال فلصناعي  فلحي 

جقم)52)،)تيكوين.
-)تحيين فلنظام فألسا�شي للشركة

-تخويل صالحيات.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 2022 17) نا ر) فلتجاجية ألكاد ر  وم)

تحت عدد)108 121.
401 P

CABINET SABCONSULTING

PROJOY – SARL
Au(capital(de 100 000,00 DHS
 ICE : 002742626000062 RC :

46667 IF : 50122924
تحويل فملقر فالرتماعي و تصحيح 

فلهدف فلرئي�شي للشركة
للجمع) فلضبط  ملحضر  طبقا 
بتاجيخ للشركة  فالستثنائي   فلعام 

 ج1)ديسمرب))2021)تقرجما لي):)
تصحيح فلهدف فلرئي�شي للشركة)

كالتالي):)
 Commissionnaire de
 transport de marchandises pour
 le compte d’autrui national et

.international
:)زنقة) تحويل فملقر فالرتماعي من)
فلطابق) (16 جقم) (11 بلوك) مرفكش 

فلثالث فكاد ر.
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زنقة) 0ج) بلوك) (: إلى فملقرفلجد د)

 ،)جقم)8)شقة جقم) ،)فلطابق فالول،)

فلحي فملحمدي فكاد ر.

فلضبط) كات   لدى  فإل دفع  تم 

 25 للمحكمة فلتجاجية بأكاد ر بتاجيخ)

 نا ر)2022)جقم)2ج1082 .

402 P

 « RAZILAB SARL« شركة

 تعد ل
بتاجيخ) محرج  محضر  بمقت�شى 

قرج فلجمع فلعام) (2021 نوفمرب) (2 

 RAZILAB SARL ٲالستثنائي لشركة)

ما  لي):))

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة) (-

فلى فلعنوفن فلتالي فلطابق فألج�شي جقم)

ج1)زنقة)326)جياض فلسالم فكاد ر.

-)تعد ل فلقانون فألسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بٲڭفد ر) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

جقم) تحت  (2022 17) نا ر) بتاجيخ)

0ج1081.

403 P

 «HC TRAVEL SARL « شركة

تعد ل
بتاجيخ) محرج  محضر  بمقت�شى 

2021)قرج فلجمع فلعام) ( )ديسمرب) (9

 HC TRAVEL لشركة) ٲالستثنائي 

SARL)ما  لي):))

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة) (-

 BUREAU( N°13 فلتالي) فلعنوفن  إلى 

EME ETG IMM JAMAL RUEج 

 .HÔTEL DE VILLE AGADIR

-)تعد ل فلقانون فألسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

بٲڭفد ر) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

جقم) تحت  (2022 18) نا ر) بتاجيخ)

.108163

404 P

FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL
Télé((:(05(28(81(66(84

  AIT SAMGAN TRANS
تحويل مقر شركة ذفت مسؤولية 

محدودة بشريك وفحد
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
 2022 06) نا ر) بتاجيخ) فإلستثنائي 
وبعد فالستماع و قرفءة فملحضر,)تقرج)

ما  لي):
فالرتماعي) فملقر  تغييب  تم  (- أ)
هو) و  فلقد م  فلعنوفن  من  للشركة 
إلى) تيزنيت.,) تفرفوت  تيفرضين  حي 
فألول) هوفلطابق  و  فلجد د  فلعنوفن 
إقامة ففــود) (185 جقم) (02 بحي فألمل)

بنسركاو فكاد ر.
 تم فإل دفع فلقانوني بكتابة فلضبط
لدى فملحكمة فلتجاجية بأكاد ر بتاجيخ)
18) نا ر)2022)تحت جقم)1 1081.

405 P

 SOCIETE OUSAAD INVEST
S.A.R.L

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 
جأسمالها 790.000.ج1 دجهم

 3456 فلتقسيم جقم ,G12 عماجة  
جقم 1 فملحل تيليال،فكاد ر

بمقت�شى قرفج غيب عادي للشركاء)
تقرج لقد  (2022 19) نا ر)  بتاجيخ)

ما  لي)):)
من فلشركة  جأسمال  في   فلزيادة 
 تالته عشرة مال ين وسبعمئة وتمانون

تالته) إلى  دجهم  780.000.ج1) ألف)
وتسعون) وسبعمئة  مال ين  عشرة 
عن) دجهم  (790.000.ج1)) ألف)
مئة وسبعة) 7.800ج1) طريق إصدفج)
وثالثون فلف وثمانمئة))حصة رد دة)
فئة)100)دجهم للحصة فلوفحدة كلها)
فوضت للسيد بنحمان محمد صالح)

فلد ن.
تحيين فلنظام فألسا�شي للشركة.

 تخويل صالحيات إلتمام ف إلررفءفت
فلقانونية.

 تم فإل دفع فلقانوني باملحكمة فلتجاجية
تحت) (2022 21) نا ر) ألكاد ر  وم)

عدد)108202.
406 P

 STE RESSAN NEGOCE
EQUIPEMENT SARL AU
جأسمالها : 5.100.000 دجهم
 مقرها فالرتماعي : شاجع مكة

جقم 1ج2 فلعيون  فملغرب
جفـــــــع جأس فلـــــــمــــــال

فلجمع) قرفجفت  محضر  بمور  
فملنعقد) للشركاء) فالستثنائي  فلعام 
بتاجيخ)ج2)ديسمرب)2021)تقرج ما  لي):)
من) فلشركة  فملال  جأس  جفع  (-
دجهم) (5.100.000 إلى) 000.000.ج)
فلجاجي) فلحساب  دمج  عرب  وذلك 
مد نا) جصيدف  فلذي  مثل  للشركاء)
في) مبين  هو  كما  فلشركة  دمه  في 
 2020 حسابات فلشركة برسم سنة)
لفائدة فلشريك فلوحيد فلسيد محمد)
نصرفلد ن بقيمة)2.100.000)دجهم.

فلشركة) جأسمال  بذلك  ليصبح 
محددف في)5.100.000)دجهم مقسمة)
بقيمة) فرتماعية  حصة  (51.000 ل)

100)دجهم للحصة.
فلنظام) في  فلناتجة  فلتعد الت  (-
7)من) :)تعد ل فلبند ن)6)و) فألسا�شي)
برأس) فملرتبطين  و  فألسا�شي  فلنظام 

فملال و توزيع فلحصص فالرتماعية.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)166 / 2022.
فلسجل فلتجاجي):)1 22.

407 P

 SOCIETE «JILE EL KHAIR «
S.A.R.L

 AU(CAPITAL(DE 8.265.000,00
DHS

 SIEGE(SOCIAL : AGADIR, CITE
 DAKHLA, AVENUE(HASSAN

.1ER, N° 70
فلزيادة في جأسمال فلشركة بتقد م 

فجض عاجية
 بمقت�شى محضر فلجمع فالستثنائي
 2021 ديسمرب) (20 بتاجيخ) فملؤجخ 
لشركة ريل فلخيب ش.م.م جأسمالها)

8.265.000)دجهم تقرج ما  لي):)

فلزيادة في جأسمال فلشركة برفعه)
 8.265.000 إلى) دجهم  (15.000 من)
حصة) (82.500 بخلق) وذلك  دجهم 
للحصة) دجهم  (100 بقيمة) رد دة 
دجهم) (8.250.000 بمقدفج) فلوفحدة 
ذي) عاجية  فجض  تقد م  طريق  عن 
فلكائنة) (09/21336 فلعقاجي) فلرسم 
م2.  (8.276 مساحتها) ملول  با ت 
فلشركة) جأسمال  وبذلك  صبح 
8.265.000)دجهم مقسم إلى)82.650 

حصة بقيمة)100)دجهم.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 
فلضبط لدى هيئة فملحكمة فلتجاجية)
 107861 بمد نة أكاد  ر تحث عدد)

بتاجيخ)29)ديسمرب)2021.
من أرل فلنسخة وفلبيان)

عـن فلـمسيب

408 P

 STE « DROGUERIE
TARATINE « sarl

 AU(CAPITAL(DE 2.000.000,00
DH

 N°15 AV.HAJ(MESSOUD
 WIFKAOUI CITE SALAM

AGADIR
شركة » عقاقيب ترفتين« ش.م.م
جأسمالها 2.000.000.00 دجهم

 مقرها فالرتماعي : حي فلسالم فكاد ر 
شاجع فلحاج مسعود فلوفقاوي

 فكاد ر
تغييب فلتسمية للشركة

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى  (
لشركة) (2022 فملؤجخ  وم) 1) نا ر)
جأسمالها) ش.م.م  ترفتين«) »عقاقيب 
 2.000.000)دجهم مقرها فالرتماعي):
فلحاج) شاجع  فكاد ر  فلسالم  حي 
مسعود فلوفقاوي فكاد ر تقرج ما  لي):)
من شركة) فلشركة  تسمية  تغييب 
شركة) فلى  ش.م.م  ترفتين«) »عقاقيب 

»بريكو ترفتين«)ش.م.م
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  وقد 
فلضبط لدى هيئة فملحكمة فلتجاجية)
تحت) (2022 باكاد ر بتاجيخ) 2) نا ر)

جقم)108226.
409 P
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 SOCIETE ELECTRICITE

 ET FROID INDUSTRIELS

GADIRI S.A.R.L

»E.F.I.G S.a.r.l»

 Changement forme juridique/

 mise à jour des statuts

بتاجيــخ)20)نوفمرب)2021)تم إنشاء)

محضر فلقرفجفت غيب فلعاد ة لشركة)

مجهولة فالسم.

فلهــد ف فالرتماعـي):

تعييب فلشكل فلقـــانونــــي للشركة) (-

من شـــركة مجهولة فالسم إلي شـــركة)

ذفت فملســـؤولية فملحـــدودة.

-)تحد ث فلنظام فألسا�شي.

-)فلصالحيات وفلتوقيعات

فملسيب):)فلسيد دليـل محمـد

بكتـــابــة) فلقـــانونــــي  فإل ـــدفع  تــم 

فلتجاجيـــة) فملحكمـــة  لـــدى  فلضبــط 

بـــأكــاد ــر بتاجيخ)01-2202-.

فلسجل فلتجاجي)1613)أكاد ر.

410 P

AUTOMIXTE

بيع حصص فرتماعية
حرج) عرفي  محضر  على  بناء) (-I

بتزنيت في)12) نا ر)2022)،)قرج شركاء)

جأسمالها) (، (»AUTOMIXTE (« شركة)

فالرتماعي) ومقرها  دجهم  (100.000

جقم)26)زنقة تيزنيت،)ما  لي):)

فلقوفنين) تحيين  فملصادقة على  (-

حصص) بيع  إثر  على  فألساسية،)

فرتماعية من طرف فلسيد فلساكري)

للسيد بود ه عي�شى) (فملفوت)) حسن)

(فملفوت فليه).

تم فإل دفع فلقانوني باملحكمة) (-II

 فالبتدفئية بتيزنيت  وم)20) نا ر)2022

تحت عدد)2022/ 2.

411 P

 CASA GREEN TOWN
COMPANY

شركة مساهمة  بلغ 
جأسمالها : 00.00 .19.512 دجهم
فملقر فإلرتاعي : عماجة فلشركة 
فلعامة فلعقاجية، ساحة فألود ة 
شاجع مهدي بن بركة حي فلرياض 

فلرباط
فلسجل فلتجاجي بالرباط جقم 

92.897
قرج مجلس إدفجة فلشركة فملنعقد)

بتاجيخ)5)نوفمرب)2021)كما  لي):
تغييب طريقة تسييب فلشركة وفصل)
وفملد ر) فإلدفجة  مجلس  جئيس  مهام 

فلعام للشركة.
بنونة) فيصل  فلسيد  تعيين 
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلوجيدي 
عام) كمد ر  (A340621جقم فلوطنية 

للشركة.
فلشنوف) عادل  فلسيد  تأكيد 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
جقم)70جJC11)كرئيس مجلس فإلدفجة)

للشركة.
فلجمع فلعام فلعادي وفإلستثنائي)
ديسمرب) (22 بتاجيخ) فملنعقد  للشركة 

2021)تقرج ما  لي):
ما تقرج في فلشأن فلعادي):

فملصادقة على تغييب طريقة تسييب)
مجلس) جئيس  مهام  وفصل  فلشركة 

فإلدفجة وفملد ر فلعام للشركة.
بنونة) فيصل  فلسيد  تعيين 
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلوجيدي 
كمد ر) (A340621جقم فلوطنية 
عادل) فلسيد  وتأكيد  للشركة  عام 
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلشنوف 
كرئيس) (JC1170ج جقم) فلوطنية 

مجلس فإلدفجة للشركة.
ما تقرج في فلشأن فإلستثنائي):

تم فتخاد قرفج جفع جأسمال فلشركة)
دجهم) (18.512. 00.00 قدجه) بمبلغ 
إلى) دجهم  (1.000.000 من) لرفعه 
بإصدفج) دجهم  (19.512. 00.00
 100 بقيمة) رد د  سهم  (18512 
فلشركة) د ون  مع  بمقاسمة  دجهم،)
وفدماج) وفملستحقة  فملقدفج  فملحددة 

فلحساب فلجاجي للشركاء.

قرج مجلس إدفجة فلشركة فملنعقد)

بتاجيخ)15)ديسمرب)2021)ما  لي):

معا نة تحقيق عملية جفع جفسمال)

فلشركة وقام بالتعد ل فملستحق على)

فلقانون فألسا�شي للشركة للمادة)7.

بكتابة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

فلضبط للمحكمة فإلبتدفئية بالرباط)

عدد) تحت  (2022 27) نا ر) في)

.121674

412 P

BARYL ENERGY
SARL AU

جأسمالها : 100.000.00 دجهم

فملقر فإلرتماعي : عماجة 0ج فلشقة 

8 زنقة موالي فحمد لوكيلي حسان 

فلرباط

بمقت�شى عقد عرفي بتاجيخ)ج) نا ر)

2022)تم تأسيس شركة تحمل فسم)

ش.ذ.م.م.ش.و) فنيبجي  بريل  شركة 

تتوفر على فملميزفت فلتالية):

فملقر فإلرتماعي):)عماجة)0ج)فلشقة)
زنقة موالي فحمد لوكيلي حسان) (8

فلرباط.

فلهدف فإلرتماعي:

مقاول أشغال مختلفة أو))فلبناء.

مدة فإلستمرفج):)99)سنة.
دجهم) (100.000.00 (: فملال) جأس 

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

دجهم موزع كما  لي):
فلسيد فنس تويمي بنجلون1000 

حصة.

فنس) فلسيد  تعيين  تم  (: فلتسييب)

ملدة) للشركة  كمسيب  بنجلون  تويمي 

غيب محدودة.

من) تبتدئ  (: فإلرتماعية) فلسنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في)1ج)ديسمرب.

لتكوين) بعد فقتطاع)5%) (: فألجباح)

فلقانوني،) وزع) فإلحتياط  صندوق 

فلباقي على فلشركاء)حس  حصصهم.

باملحكمة) فلقانوني:) فإل دفع  تم 

فلسجل) تحت  بالرباط  فلتجاجية 

فلتجاجي جقم)57ج157.

413 P

LAWAMINE
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة بمساهم وفحد
بتاجيخ فلعرفي  للعقد   تبعا 

قوفنين) تم وضع  (،2021 نوفمرب) (8  

فلشركة ذفت فملميزفت فلتالية):

.LAWAMINE(:(فلتسمية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدودة بمساهم وفحد.

فملوضوع):)

فملقاهي) وتشغيل  وإدفجة  إنشاء)

فأللبان) ومنتجات  فلشاي  وغرف 

وفملطاعم وفملخابر وفملعجنات.

وإصالح) وفستيبفد  وبيع  شرفء)

معدفت) أنوفع  رميع  وصيانة 

وفملطاعم) فلقهوة  ومستلزمات 

وفملطابخ وفملخابز وفملعجنات.

وتنظيم) وترويج  وتصميم  إنشاء)

وفلندوفت) فملعاجض  رميع  وتحريك 

وفلدوجفت) وفإلرتماعات  وفملؤتمرفت 

وفملناقشات) ( وفملؤتمرفت) ( ( وفالستعرفضات)

وفملؤتمرفت...)وتقد م فلخدمات.

فإلتصاالت) أنشطة  رميع 

وفلفعاليات.

إنشاء)أو حيازة أو تشغيل أو إقتناء)

أو إدفجة تأريب رميع أصول فألعمال)

فلتي لها نفس فلنشاط إلخ.....

 E تجزئة فلوحدة) (: فملقر فلرئي�شي)

جقم)28)مكرج فلعيون.

مبلغ) في  حدد  (: فلرأسمال)

 100 100.000.00)دجهم مقسمة إلى)

وتملكها) دجهم  (100 فئة) من  حصة 

بالكامل فلسيدة نزيها ملعينين.

تسيب من طرف فلسيدة) (: فإلدفجة)

نزيهة ماء)فلعيين.

بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فلضبط باملحكمة فإلبتدفئية بالعيون)

جقم) تحت  (2022 نوفمرب) (11 بتاجيخ)

وتم تسجيلها بالسجل) 59 ج/2021)

فلتحليلي عدد) فلرقم  فلتجاجي تحت 

ج885ج.

414 P



2193 الجريدة الرسميةعدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022) 

STE. MED & CHERIF
SARL

جأسمال فلشركة : 100.000.00 
دجهم

فلعنوفن : ج20 بلوك E فلحوزية 
فلقنيطرة

بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
 29) ونيو)2021)تم تقرير ما  لي):

فلحل فملسبق للشركة.
محمد) فلرحالي  فلسادة  تعيين 

وفلرحالي شريف لحل فلشركة.
مكان) فإلرتماعي  فملقر  تحد د 

فلحل فملسبق للشركة.
تم فإل دفع فلقانوني):)لدى فملحكمة)
جقم) تحت  بالقنيطرة  فإلبتدفئية 

ج8787)بتاجيخ) )أغسطس)2021.
415 P

MS2 CONSULTING
SARL

جأسمال فلشركة : 100.000.00 
دجهم

فلعنوفن : 59 شاجع محمد فلخامس 
طلعة 8 تماجة فلقنيطرة

بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
 1)ديسمرب)2021)تم تقرير ما  لي):

فلحل فملسبق للشركة.
مليكة) فلبشيبي  فلسيدة  تعيين 

وفلسيد فوقوج أحمد لحل فلشركة.
مكان) فإلرتماعي  فملقر  تحد د 

فلحل فملسبق للشركة.
تم فإل دفع فلقانوني):)لدى فملحكمة)
جج25  جقم) تحت  بتماجة  فإلبتدفئية 

بتاجيخ)1ج)ديسمرب)2021.
416 P

ROSA MARIAN
SARL

جأسمال فلشركة : 100.000.00 
دجهم

10 بوليفاج محيط فملهد ة فلقنيطرة
ج  بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ديسمرب)2021)تم تقرير ما  لي):
فلسيد) فلقد م  فملسيب  فستقالة 
للبطاقة) فلحامل  أمين  فلوزفني 

.G 87911(فلوطنية جقم

تعيين فلسيدة خيبي مليكة مسيبة)
فلحاملة) محدودة  غيب  ملدة  للشركة 

.Bللبطاقة فلوطنية جقم)25088ج
طرف) من  فلعقود  رل  إمضاء)

فلسيدة))خيبي مليكة.
تحد ث فلنظام فألسا�شي للشركة.
لدى) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 
بالقنيطرة تحت) فإلبتدفئية  فملحكمة 

جقم)89902)بتاجيخ5) نا ر)2022.
417 

METAL NEGRO
SARL AU

جأسمال فلشركة : 100.000.00 
دجهم

فلعنوفن : مقيم ب 59 شاجع موالي 
عبد فلعزيز جقم   إقامة موالي

 عبد فلعزيز فلقنيطرة
تأسيس

بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) وضع  تم  (2022 17) نا ر)
فألسا�شي لشركة محدودة فملسؤولية)
ذفت شريك موحد تحمل فلخصائص)

فلتالية):
.METAL NEGRO(:(فلتسمية

فملعدني) فلبناء) مقاول  (: فلهدف)
فألشغال فملختلفة أو فلبناء)ومستوجد)

بالجملة.
 59 ب  مقيم   : فإلرتماعي) فملقر 
شاجع موالي عبد فلعزيز جقم   إقامة 

موالي عبد فلعزيز فلقنيطرة.
مدة فلشركة : 99 سنة.

جأسمال  : حدد  فلشركة  جأسمال 
فلشركة في مبلغ 100.000.00 دجهم 
قسمة إرتماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)دجهم.
)فتسييب):)عين فلسيد زوهيب رليلة)
محدودة. غيب  ملدة  للشركة  مسيبف 
:)تبتدئ من فاتح  نا ر) فلسنة فملالية)

وتنتهي في فلخاتم من ديسمرب.
فلتقييد بالسجل فلتجاجي قيدت)
فملحكمة) لدى  فلتجاجي  بالسجل 
جقم) تحت  بالقنيطرة  فإلبتدفئية 

63853)بتاجيخ)19) نا ر)2022.
418 P

STE. MAMOBILIER
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
مقرها فإلرتماعي : 8  فلشقة 1 
شاجع فال ولد عميب أكدفل فلرباط

تاسيس شركة
بتاجيخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
9)ديسمرب)2021)بالرباط،)تم تأسيس)

شركة تحمل فلخصائص فلتالية):
 STE. MAMOBILIER (: فلتسمية)

ش.م.م.
فلهدف فإلرتماعي):

مباني.
مطوج عقاجفت.

تارر.
دجهم) (100.000.00 (: فملال) جأس 
حصة إرتماعية) (1000 مقسمة إلى)
موزعة) للحصة  دجهم  (100 بقيمة)

كالتالي):
500)حصة إرتماعية بقيمة)100 
عبد) فلسيد  بحوزة  للحصة  دجهم 

فلحكيم لصه .
500)حصة إرتماعية بقيمة)100 
فلسيد  ونس) بحوزة  للحصة  دجهم 

لصه .
تاجيخ) من  فبتدفء) سنة  (99 (: ملدة)

فلتقيد بالسجل فلتجاجي.
 1 فلشقة    8 (: فإلرتماعي) فملقر 

شاجع فال ولد عميب أكدفل فلرباط.
عبد  فلسيد  تعيين   : فلتسييب 
غيب  ملدة  مسيب  لصه   فلحكيم 

محدودة.
بكتابة) (: لقد تم فإل دفع فلقانوني)
بالرباط) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 
 28 بتاجيخ) (120926 فلرقم) تحت 
2021)جقم فلتقييد بالسجل) ديسمرب)

فلتجاجي)156841.
419 P

STE. FARESS EL KHAIR
ش.ذ.م.م.ش.و

فملقر فالرتماعي: حي هند فالرتماعي 
جقم 614 سوق أجبعاء فلغرب

فلعام) فلجمع  محضر  بمور  
فملنعقد) فلوحيد  للشريك  فالسثنائي 
بمقر فلشركة بتاجيخ)6)ديسمرب)2021 
تم تعد ل فلقانون فألسا�شي للشركة)

على فلشكل فلتالي:

بيع)1000)حصة فلتي كانت بحوزة)
فلسيد فبرفهيم فلفر�شي لفائدة فلسيد)

مصطفى))فلفر�شي.
فبرفهيم) فلسيد  فستقالة  قبول 
تعيين) و  فلشركة  تسييب  فلفر�شي من 
كمسيب) فلفر�شي  مصطفى  فلسيد 

للشركة
للملف) فلقانوني  فال دفع  تم 
فألجبعاء) لسوق  فالبتدفئية  باملحكمة 
تحت) (2021 19 نا ر) بتاجيخ) فلغرب 

عدد)2022/10.
420 P

 STE.PAPETERIE
MAMOURA
ش.ذ.م.م.ش.و

فملقر فإلرتماعي : حي هند مجموعة 
فملعموجة جقم 9 11 سوق أجبعاء 

فلغرب
فلعام) فلجمع  محضر  بمور  
فملنعقد) فلوحيد  للشريك  فإلستثنائي 
بمقر فلشركة بتاجيخ)7)ديسمرب)2021 
تم تعد ل فلقانون فألسا�شي للشركة)

على فلشكل فلتالي):
فلسيدة) وتعيين  فلشركة  تصفية 
للشركة) كمصفية  خد جة  بنحميد 
حي هند سوق) (11 9 بالعنوفن جقم)

فالجبعاء)فلغرب.
للملف   : فلقانوني  فإل دفع  تم 
فألجبعاء  لسوق  فإلبتدفئية  باملحكمة 
2022 تحت  19  نا ر  بتاجيخ  فلغرب 

عدد 2022/11.
421 P

STE.GHITA EAGG &COQ
ش.ذ.م.م.ش.و

فملقر فإلرتماعي : حي بدج مجموعة 
�شي جقم 1ج2 سوق فألجبعاء فلغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
جأسمالها : 100.000.00 دجهم

فألسا�شي) فلقانون  وضع  تم  وقد 
فملحدوة) فملسؤولية  ذفت  للشركة 
سبتمرب) (20 في) فلوحيد  للشريك 

2021،)مميزفتها هي كالتالي):
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شركة) (: فلشكل فلقانوني للشركة)

ذفت فملسؤولية فملحدوة ذفت فلشريك)

فلوحيد.

.GHITA(EAGG(&COQ(:(فلتسمية

فملوضوع فلرئي�شي):

متعدد فلتخصصات.

تربية فلدوفرن.

نقل فلسلع.

فلتفاوض.

فملقر فإلرتماعي):)حي بدج مجموعة)

�شي جقم)1ج2)سوق فألجبعاء)فلغرب.

فملدة):)99)سنة).
جأسمال) حدد  (: فلشركة) جأسمال 

100.000.00دجهم) مبلغ) في  فلشركة 

إرتماعية) 1000حصة  إلى) مقسمة 

من فئة)100.00)دجهم للوفحدة.

توزع فلحصص على فلشكل فلتالي:

روفد)) فلسيد  وفلنس   فالسم 

بنسونة فلعنوفن حي بدج مجموعة �شي)
فلغرب عدد) سوق فألجبعاء) 1ج2) جقم)

فلحصص فإلرتماعية)1000 .

فملجموع):)1000.

ف من) فلسيد  تعيين  (: فإلدفجة)

فلتعريف) لبطاقة  فلحاملة  بنسونة 

كمسيب) (GB جقم) 17ج29  فلوطنية 

فلشركة.

وقد تم فإل دفع فلقانوني لقوفنين)
بسوق) فإلبتدفئية  باملحكمة  فلشركة 

أكتوبر) بتاجيخ) 1) فلغرب  فألجبعاء)

2021)تحت عدد)615/2021.

422 P

LKOH VISION
شركة ذفت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
جأسمالها : 20.000 دجهم

تأسيس
في) مؤجخ  عقدموثق  بمقت�شى 
فلقانون) تم إعدفد  نوفمرب2021) (17

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

باملميزفت) وحيد  بشريك  فملحدودة 

فلتالية):

LKOH(:(فالسم فلقانوني للشركة

.VISIONS ARL AU

فلهدف فإلرتماعي):
أخصائي نظاجفت.

دجهم) (20.000 (: جأسمال فلشركة)
مقسمة إلى)200)حصة من فئة)100 

دجهم.
إلياس) فلسيد  (: فلوحيد) فلشريك 

فلقوح.
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)
فلتأسيس فلنهائي أي من تاجيخ وضع)

فلسجل فلتجاجي.
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)
1جديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.
 12 جقم) محل  (: فإلرتماعي) فملقر 
إقامة) (25 مجموعة) (105 عماجة)

فلضحى فلحد قة لعيا دة سال.
فملسيب):)فلسيد إلياس فلقوح.

كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فإلبتدفئية  فملحكمة  لدى  فلضبط 
بسال بتاجيخ 25 نوفمرب 2021 تحت 

جقم 1205.
بمقت�شى مقتطف وبيان

فملسيب

423 P

MAISON PARAMED
شركة ذفت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
جأس مالها : 100.000دجهم

سجل تجاجي جقم 297 1 سال
بيع حصص

بمقت�شى قرفج فلجمع فلعام فلغيب)
فلعادي بتاجيخ)21)أكتوبر)2021)تقرج)

ما  لي):
فلحصص) بيع  على  فملصادقة 
 500 من طرف فلسيد فبرفهيم بوك)

حصة لفائدة فلسيد  وسف باعلي.
فبرفهيم) فلسيد  فستقالة  قبول 

بوك من تسييب فلشركة.
فلسيد) وتعيين  فإلمضاء) تغييب 

 وسف باعلي مسيب وحيد.
إلى شركة) فلقانوني  فلشكل  تغييب 
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذفت 

وحيد.
للقانون) فلجد د  فلنص  إعتماد 
فألسا�شي للشركة بعد بيع فلحصص.

كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فإلبتدفئية  فملحكمة  لدى  فلضبط 
بسال بتاجيخ    نا ر 2022 تحت جقم 

8108ج.
بمقت�شى مقتطف وبيان

فملسيب

424 P

 STE. AUDIS
شركة ذفت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
جأس مالها : 100.000دجهم

سجل تجاجي جقم   135869 فلرباط
بيع حصص

بمقت�شى قرفج فلجمع فلعام فلغيب)
فلعادي بتاجيخ)15)نوفمرب)2021)تقرج)

ما  لي):
فملصادقة على بيع فلحصص من)
 500 باعلي) فلسيد  وسف  طرف 

حصة لفائدة فلسيدة فمنة بونهي.
فلسيد  وسف) فستقالة  قبول 

باعلي من تسييب فلشركة.
فلسيدة) وتعيين  فإلمضاء) تغييب 

فمنة بونهي مسيبة وحيدة للشركة.
للقانون) فلجد د  فلنص  إعتماد 
فألسا�شي للشركة بعد بيع فلحصص.

كتابة  لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية  فملحكمة  لدى  فلضبط 
بالرباط بتاجيخ 12  نا ر 2022 تحت 

جقم 7جج121.
بمقت�شى مقتطف وبيان

فملسيب

425 P

 CONSEIL COMPTABILITE ET AUDIT

SERVICES

C.C.A.S

SARL

 CABINET DE COMPTABILITE AGREE PAR

 LE MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES

FINANCES

BAH-MATERIAUX
SARL AU

فلشقة جقم   فلطابق فألول إقامة 
قادج مرس فلخيب تماجة

BAH-MATERIAUX تأسيس شركة
بتماجة) فملحرج  فلعقد  بمقت�شى 
تحمل) وفلتي  (2022 بتاجيخ) 1) نا ر)

فلخصائص فلتالية):

BAH- (: فلشركة) تسمية 
.MATERIAUX

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 
مسؤولية محدودة من شريك وحيد.

فلهدف فإلرتماعي):)
باملركبات) محجر  مشغل 

فمليكانيكية.
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلنهائي.
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)
1ج)ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة)

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.
جقم)   فلشقة  (: فإلرتماعي) فملقر 
فلطابق فألول إقامة قادج مرس فلخيب)

تماجة.
فلتسييب):)فلسيد فبرفهيم جفح.

دجهم) (10.000 (: جأسمال فلشركة)
 100 حصة بقيمة) (100 مقسمة إلى)

دجهم لكل حصة مقسمة كما  لي):
فلسيد فبرفهيم جفح)100)حصة.

بالسجل) فلتقييد  جقم 
فلتجاجيج520ج1باملحكمة فإلبتدفئية)

بتماجة.
426 P

FIDUCIAIRE ABDOU

 TRAVAUX DE FIDUCIAIRE ANALYSE

 COMPTABLE ET FINANCIERE

ORGANISATION STRUCTURELLE

 ELIAS AGRO
SARL AU

ج  في) حرج  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (،2021 ديسمرب)
ش.م.م) محدودة  مسؤولية  ذفت 

بالخصائص فلتالية):
 ELIAS AGRO (: فلتجاي) فالسم 

.SARL AU
فلهدف فإلرتماعي):
فالستغالل فلزجفعي.
فملحاصيل فلدفئمة.

دجهم) (100.000.00 (: فملال) جأس 
100)دجهم) 1000)حصة) مقسمة إلى)

للحصة فلوفحدة مقسمة كاآلتي):
فلشيخ1000  بن  خالد  فلسيد 

حصة.
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(،28 فملحل جقم) (: فملقر فإلرتماعي)
تجزئة بيبينييغ بلوك م سال.

فلتسييب):)فلسيد خالد بن فلشيخ.
فملدة):)مدة فلشركة)99)سنة.

باملحكمة   : فلقانوني  فإل دفع  تم 
ديسمرب   20 بتاجيخ  بسال  فإلبتدفئية 

2021 تحت جقم ج519ج.
بمثابة مقتطف وبيان

427 P

NOVIAX
SARL AU

 10 بمقت�شى عقد عرفي حرج في)
تم تكوين نظام أسا�شي) (،202  نا ر)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  لشركة 
ذفت شريك وحيد خصائصها كالتالي):

.NOVIAX(:((فلتسمية
تماجس) (: فإلرتماعي) فلهدف 

فألهدفف فلتالية):
فالستشاجفت فالدفجية.

تقد م فلخدمات،)فملعلوميات.
فإلستغالل فلسياحي.

زنقة) مكرج  (12 (: فملقر فإلرتماعي)
لبنان شقة)ج)حي فملحيط فلرباط.

(: فإلرتماعي) فملال  جأس 
100.000.00)دجهم مقسم إلى)1000 
 100.00 وفحدة) كل  قيمة  حصة 

دجهم.
)فلتسييب):)تم تعيين فلسيد زكرياء)
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  د ناج 
فلوطنية جقم)E610392)كمسيب وحيد)

للشركة وملدة غيب محدودة.
وضع  تم   : فلقانوني  فإل دفع 
فلضبط   كتابة  لدى  فلقانوني  فمللف 
باملحكمة فلتجاجية بالرباط تحت جقم 

فلسجل فلتجاجي 81ج157.
 428 P

TCHAMBI TRAV
SARL AU

فستثنائي) عام  رمع  بمقت�شى 
27) نا ر) بتاجيخ) فلرباط  في  حرج 
للشركة) فلوحيد  قرجفلشريك  (2022
ذفت) ش.م.م  (TCHAMBI TRAV

فلشريك فلوحيد ما  لي):

طرف) من  حصة  (1000 تفويت)

فلسيد نبيل فسكرم إلى فللسيد خالد)

فمزيكيبة.

فستقالة فلسيد نبيل فسكرم من)

منصبه كمسيب للشركة.

فمزيكيبة) خالد  فلسيد  تعيين 

كمسيب وحيد للشركة.
تعد ل فملوفد)7.6 .ج1)من فلقانون)

فألسا�شي للشركة.

بكتابة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

بالرباط) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

27) نا ر) 121692بتاجيخ) جقم) تحت 

.2022

429 P

FIRST BAK
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

بشريك وحيد
جأس مالها : 100.000دجهم

فملقر فإلرتماعي : مكت  جقم ج 
 اسمين 25 شاجع يعقوب فملنصوج 

فلقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وضع فلقانون فألسا�شي)

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

فملوفصفات) ذفت  وحيد  بشريك 

فلتالية:

.FIRST BAK SARL AU(:(فلتسمية

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدودة بشريك وحيد.

ج  جقم) مكت   (: فإلرتماعي) فملقر 
فملنصوج) يعقوب  شاجع  (25  اسمين)

فلقنيطرة.

موضوع فلشركة):

نقل فلبضائع.

فإلستيبفد وفلتصد ر.
جأسمال) حدد  (: فلشركة) جأسمال 

دجهم) (100.000.00 فلشركة في مبلغ)

إرتماعية) 1000حصة  إلى) مقسم 

بقيمة)100)دجهم للوفحدة.

فملدة):)99)سنة.

عبد) فلسيد  إلى  أسند  (: فلتسييب)

فلحق باكر.

فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكمة فإلبتدفئية بالقنيطرة تحت)
جقم)63933)بتاجيخ) 2) نا ر)2022.

430 P

R.H.M CONSTRUCTION
شركة محدودة فملسؤولية ذفت 

شريك وحيد
جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها فإلرتماعي بالقنيطرة

9ج20 تجزئة فلوففا شقة جقم 9 

طبقة ج

بمقت�شى عقد عرفي محرج بتاجيخ)

تم وضع فلنظام) (2021 ديسمرب) (28

فألسا�شي لشركة محدودة فملسؤولية)

فملميزفت) ذفت  وحيد  شريك  ذفت 

فلتالية):

فلشركة تسمى شركة) (: فلتسمية)

شركة   R.H.M CONSTRUCTION

شريك  ذفت  فملسؤولية  محدودة 

وحيد.

فملوضوع :  غرض فلشركة :

مقاول أعمال فلبناء.

مقاول أعمال مختلفة.

تارر موفد فلبناء.

مقاول طالء.

مقاول أعمال فلجبس.

فملقاوم  وفلفوالذ  فألملنيوم  مقاول 

للصدأ.

مقاول نقل فلبضائع.

ملنتجات  أشكاله  بجميع  فلنقل 

وموفد فلبناء.

فملعامالت  رميع  عام،  وبشكل 

وفملالية  وفلصناعية  فلتجاجية 

فملتعلقة  فملنقولة  وغيب  وفملنقولة 

بالشئي  مباشر  غيب  أو  مباشر  بشكل 

فملذكوج أعاله  وفلتي  حتمل أن تسهل 

تنمية فلشركة.

بالقنيطرة   : فإلرتماعي  مقرها 

9ج20 تجزئة فلوففا شقة جقم)9)طبقة)ج.

محدودة) (: ( فلشركة) حياة  مدة 

تقييدها) من  فبتدفء) سنة،) (99 في)

بالسجل فلتجاجي.

جأس فملال):)حدد جأس مال فلشركة)

في مبلغ)100.000)دجهم مقسمة على)

1000)حصة إرتماعية من فئة)100 

فلوحيد) فلشريك  ملكية  في  دجهم 

فلسيد محمد فلرفشدي.

:)فلسيد محمد فلرفشدي) فلتسييب)

جقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

G756209)تم تنصيبه مسيب للشركة)

لفتبة غيب محددة.
فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  تم 

للمحكمة فإلبتدفئة بالقنيطرة في) 2 

 نا ر)2022)تحت عدد)63929.

431 P

MED ROUD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

بشريك وحيد

فملقر فإلرتماعي : جقم 877 فملغرب 

فلعربي G فلقنيطرة

تفويت حصص إرتماعية
وتعيين مسيب رد د

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

 MED ROUD فلعادي لشركة) فلغيب 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة تقرج 

ما  لي :

 1000 تفويت  على  فملصادقة 

دجهم   100 بقيمة  إرتماعية  حصة 

محمد  فلسيد  ملك  في  للحصة 

خريش، لفائدة فلسيد منيب فلبشيبي.

محمد  فلسيد  فستقالة  قبول 
خريش وتعيين فلسيد منيب فلبشيبي 

مسيب للشركة ملدة غيب محدودة.

باملحكمة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

جقم) تحت  بالقنيطرة  فإلبتدفئية 

90125)بتاجيخ)25) نا ر2022.

432 P

STE.RYAD JEWELRY
ش.ذ.م.م ذفت شريك وحيد

مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) (2022 12) نا ر) بالقنيطرة بتاجيخ)

 RYAD JEWELRY شركة) تأسيس 

ش.ذ.م.م ذفت شريك وحيد.
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شاجع) زفوية  (: فإلرتماعي) فملقر 
 وسف فبن تاشفين وشاجع حسا ن)
فألج�شي) فلطابق  (2 جقم) متجر  هيكل 

فلقنيطرة.
فلهدف فإلرتماعي):

)بيع فملجوهرفت.
من) فبتدفء) ( سنة) (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلنهائي.
فلتسييب):)أسند إلى فلسيدة فاطمة)

برفوكي.
فاتح) من  تبتدئ  (: فملالية) فلسنة 

 نا ر إلى)1ج)ديسمرب من كل سنة.
في) فملال  جأس  حدد  (: فملال) جأس 
مقسمة) دجهم  (100.000.00 مبلغ)
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1000 إلى)
وتوزيعها) فكتتابها  سدد  للوفحدة 

كالتالي):
 1000 برفوكي) فاطمة  فلسيدة 

حصة.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فإلبتدفئية) فملحكمة  لدى  فلقانوني 
فلتجاجي) بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 
بتاجيخ) (63951 بالقنيطرة تحت جقم)

25) نا ر)2022.
من أرل فملستخرج

)وفإلشاجة

433 P

STE. CHRIS TRADING
شركة محدودة فملسؤولية ذفت 

فلشريك فلوحيد
جأسمالها : 100000 دجهم

مقرها فإلرتماعي : 128 شاجع 
فلعرعاج فلطابق فلثاني مكت  جقم 6 

فلدفجفلبيضاء
نقل مقر فلشركة

على إثر فلجمع فلعام فلغيب فلعادي)
 2021 نوفمرب) (16 بتاجيخ) فملنعقد 
قرجت فلجمعية فلعامة لشركاء)شركة)
شركة محدودة) (CHRIS TRADING
فلوحيد) فلشريك  ذفت  فملسؤولية 
مقرها  دجهم   100.000  : جأسمالها 
فإلرتماعي 128 شاجع فلعرعاج فلطابق 
فلدفجفلبيضاء   6 جقم  مكت    فلثاني 

ما  لي :

نقل مقر فلشركة إلى تجزئة أوالد 
 1 زعيب عماجة جقم 1269 شقة جقم 

عين عودة.
فلقانون  من  فلبند    تعد ل 

فألسا�شي.

بكتابة   : فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

بالدفجفلبيضاء بتاجيخ 10  نا ر 2022 

تحت جقم 807877.

434 P

Z-CONCEPT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

فملقر فإلرتماعي : 1ج زفوية زنقة أنوفل 

ومحمد فلقري إقامة مناج A مكت  
جقم 5 فلقنيطرة

فلسجل فلتجاجي جقم 57267

تحويل نشاط فلشركة
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

 Z-CONCEPT لشركة) فلعادي  فلغيب 

قرجفلشريك) (،2022 26) نا ر) بتاجيخ)

فلوحيد ما  لي):

إلى) فلشركة  نشاط  تحويل  قرج 

فستشاجة وخدمات.

باملحكمة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 

جقم) تحت  بالقنيطرة  فإلبتدفئية 

57267)بتاجيخ) 2) نا ر)2022.

435 P

GOUDISH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
جأسمالها : 100.000.00 دجهم

فملقرفإلرتماعي : 09  تجزئة فلحدفدة 

فلقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وضع فلقانون فألسا�شي)

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

ذفت فملوفصفات فلتالية):

.GOUDISH SARL(:(فلتسمية

ذفت   شركة   : فلقانوني  فلشكل 

فملسؤولية فملحدودة .

تجزئة) ( 09 (: فإلرتماعي) فملقر 

فلحدفدة فلقنيطرة.

موضوع فلشركة):

بيع فألسماك فلطازرة.

فملقاولة في نقل فلبضائع.
جأسمال) حدد  (: فلشركة) جأسمال 

دجهم) (100.000.00 فلشركة في مبلغ)

إرتماعية) 1000حصة  إلى) مقسم 

بقيمة)100)دجهم للوفحدة.

فملدة):)99)سنة.

عبد) فلسيد  إلى  أسند  (: فلتسييب)

فلسيد محمد) وإلى  فللطيف منصوج 

فملحفوظي.
فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكمة فإلبتدفئية بالقنيطرة تحت)
جقم)63813)بتاجيخ)17) نا ر)2022.

436 P

TLAND CONSULTING PLUS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

بشريك وحيد
جأسمالها : 100.000 دجهم 

فملقر فإلرتماعي :  2-26 زنقة فألميبة 

عائشة فضاء مكت  فلهدى فلطابق 

فلثالث مكت  18 فلقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وضع فلقانون فألسا�شي)

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

فملوفصفات) ذفت  وحيد  بشريك 

فلتالية:

 TLAND (: فلتسمية)

.CONSULTING PLUS SARL AU

ذفت  شركة   : فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدودة بشريك وحيد.
زنقة) (26-24 (: فإلرتماعي) فملقر 

فلهدى) مكت   فضاء) عائشة  فألميبة 

فلطابق فلثالث مكت )18)فلقنيطرة.

موضوع فلشركة):

فستشاجفت إدفجية.
جأسمال) حدد  (: فلشركة) جأسمال 

دجهم) (100.000.00 فلشركة في مبلغ)

إرتماعية) 1000حصة  إلى) مقسم 

بقيمة)100)دجهم للوفحدة.

فملدة):)99)سنة.

 EL فلسيد) إلى  أسند  (: فلتسييب)
تم) (BADAOUI( SALAH-EDDINE
باملحكمة) فلتجاجي  بالسجل  فلتقييد 
جقم) تحت  بالقنيطرة  فإلبتدفئية 

63855)بتاجيخ)19) نا ر)2022.
437 P

FOUAD TOURS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

بشريك وحيد
جأسمالها : 100.000 دجهم

فملقر فإلرتماعي : جقم 886 بئب فلرفمي 
فلجنوبية فلقنيطرة

تفويت حصص إرتماعية
وتعيين مسيب رد د

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
 FOUAD لشركة) فلعادي  فلغيب 
فملسؤولية  ذفت  شركة   TOURS

فملحدودة تقرج ما  لي :
 1000 تفويت  على  فملصادقة 
 100 بقيمة  إرتماعية  حصة 
فؤفد  فلسيد  ملك  في  للحصة  دجهم 
فلحسين  فلسيد  لفائدة  فلنعي�شي، 

بهي.
فؤفد  فلسيد  فستقالة  قبول 
فلحسين  فلسيد  وتعيين  فلنعي�شي 
غيب  ملدة  للشركة  وحيد  مسيب  بهي 

محدودة.
باملحكمة) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 
فلسجل) تحت  بالقنيطرة  فإلبتدفئية 

فلتجاجي عدد)ج5098.
 438 P

SOCETCON
شركة محدودة فملسؤولية 

مقرها فإلرتماعي : فلطابق فألج�شي، 
10 شاجع فكنول شقة جقم 1 حسان 

فلرباط
على إثر فلجمع فلعام فلغيب فلعادي)
 2021 ديسمرب) ج) بتاجيخ) فملنعقد 
 SOCETCON شركة) قرجشركاء)
جأسمالها   فملسؤولية  شركة محدودة 
فإلرتماعي  مقرها  دجهم   100.000
فكنول  شاجع   10 فألج�شي،  فلطابق 

شقة جقم 1 حسان فلرباط ما  لي :
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تغييب هدف فلشركة إلى : 

منعش عقاجي.

فلعمليات  رميع  عامة  وبصفة 

فلتجاجية، فملالية، فلصناعية، فلتي لها 

فجتباط مباشر بالشركة.

فلقانوني  من  ج  فلبند  تعد ل 

فألسا�شي.

باملحكمة   : فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بالرباط بتاجيخ 15 ديسمرب 

2022 تحت جقم 120678.

439 P

 PRO EXTERNAL SERVICES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

بشريك وحيد
جأسمالها : 100.000 دجهم

فملقر فإلرتماعي : زنقة هاجون 

فلرشيد إقامة فردوس جقم ج ميموزف 

فلقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وضع فلقانون فألسا�شي)

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  لشركة 

فملوفصفات) ذفت  وحيد  بشريك 

فلتالية):

 PRO EXTERNAL (: فلتسمية)

.SERVICES SARL AU

ذفت  شركة   : فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدودة بشريك وحيد.
هاجون) زنقة  (: فإلرتماعي) فملقر 

فلرشيد إقامة فردوس جقم)ج)ميموزف)

فلقنيطرة.

موضوع فلشركة):

فستشاجفت قانونية.

بيع فألرهزة فملعلوماتية.

في) مصمم  مربمج  محلل 

فملعلوميات.
جأسمال) حدد  (: فلشركة) جأسمال 

دجهم) (100.000.00 فلشركة في مبلغ)

إرتماعية) 1000حصة  إلى) مقسم 

بقيمة)100)دجهم للوفحدة.

فملدة):)99)سنة.

أسند إلى فلسيد سميب) (: فلتسييب)

عبيالت.

فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  تم 

باملحكمة فإلبتدفئية بالقنيطرة تحت)
جقم)63913)بتاجيخ) 2) نا ر)2022.

440 P

CHAKOUR LOGISTIQUE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

بشريك وحيد
جأسمالها : 100.000 دجهم

فملقر فإلرتماعي : 15، زنقة مركز 

فملعامالت الشوب، مكت  جقم2 

فلطابق فلخامس فلقنيطرة

فستدجفك خطأ
بالجدجيدة)) وقع  خطأ  فستدجفك 

2)فربف ر) بتاجيخ) (5701 فلرسمية عدد)

.2022

عوض):
جأسمال) حدد  (: فلشركة) جأسمال 

دجهم) (100.000.00 فلشركة في مبلغ)

إرتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محرجة) للوفحدة،) ( دجهم) (100 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

فلشركاء)كالتالي):

فلسيد بدج رربوع)1000)حصة.

 قرأ):
حدد جأسمال) (: جأسمال فلشركة) (

دجهم) (100.000.00 فلشركة في مبلغ)

إرتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محرجة) للوفحدة،) ( دجهم) (100 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

فلشركاء)كالتالي):

 1000 شكوج) فاطمة  فلسيدة 

حصة.

فلباقي بدون تغييب.

441 P

DAR JBAH
SARL AU

تأسيس شركة
بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم إحدفث فلقانون) (2022   1) نا ر)

فألسا�شي لشركة محدودة فملسؤولية)

بشريك وحيد تتلخص فيما  لي:

.DAR JBAH SARL AU(:(فلتسمية(
ذفت  شركة   : فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدودة بشريك وحيد.
فلهدف فإلرتماعي):

مقاول إدفجة فإلستثماج فلتجاجي.
تارر.

(،5 أمل) (669 (: فإلرتماعي) فملقر  (
يعقوب) حي  فملسيبة  فألول  فلطابق 

فملنصوج فلرباط.
فملدة):)99)سنة).

 100.000.00 (: فلشركة) جأسمال 
1000حصة) إلى) مقسمة  دجهم 
إرتماعية من فئة)100)دجهم للحصة)

فلوفحدة.
فلتسييب):)فلسيد معطي فلعبدالوي)

نسي  ملدة غيب محدودة.
(: فلفتبة فملعمول بها خالل فلسنة)

تبدأ من فاتح  نا ر إلى)1ج)ديسمرب.
لفائدة) (% (5 بعد خصم) (: فألجباح)
فإلحتياط فلقانوني فلفائض  تصرف)

فيه حس  قرفج فلشركاء.
87ج157  (: فلتجاجي) فلسجل 

فلرباط.
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلقانوني باملحكمة فلتجاجية بالرباط)
بتاجيخ)26) نا ر)2022)جقم)121629.

من أرل فإلستخالص وفلبيان

442 P

بيمكون
PIMCOM

شركة ذفت مسؤولية محدودة
جأسمالها : 60.000 دجهم

26 شاجع مرس فلسلطان، فلطابق 1، 
شقة ج، فلدفجفلبيضاء

فلسجل فلتجاجي جقم 505059
تفويت حصص إرتماعية

وتغييب فملسيب
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
 2022 17) نا ر) بتاجيخ) فلدفجفلبيضاء)
وفلسيدة) أماجير  حسن  فلسيد  فوت 
مينة فلسكاج)396)حصة إرتماعية،)
كانا  ملكانها بالشركة،)ثمن كل حصة)
100)دجهم،)لفائدة فلسيد زهيب جمال)
258)حصة إرتماعية وفلسيدة أسية)

أماجير)8ج1)حصة إرتماعية.

في) فملؤجخة  للمدفولة  طبقا 
 2022 17) نا ر) بتاجيخ) فلدفجفلبيضاء)
قرج فلجمع فلعام فإلستثنائي للشركاء)

ما  لي):
حصة) (396 فلوففقة على تفويت)

إرتماعية دفخل فلشركة.
فلسيد) فستقالة  على  فملصادقة 

حسن أماجير من تسييب فلشركة.
أماجير) أسية  فلسيدة  تعيين 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 
بإقامة) فلساكنة  (BL90758 عدد)
فملوحد ن موالي إدجيس)1)شقة ب)7،)
مسيبة) فلدفجفلبيضاء) فملحمدي  فلحي 

للشركة وملدة غيب محددة.
لدى) (: فلقانوني) فإل دفع  تم 
فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  كتابة 
بالدفجفلبيضاء)بتاجيخ)25) نا ر)2022 

تحت عدد)809755.
من أرل فلتلخيص وفإلشهاج

فملسيب

443 P

بيمكون
PIMCOM

إعالن عن تأسيس
مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالدفجفلبيضاء)بتاجيخ)6)ماي)2021)تم)

تأسيس شركة خاصيتها كما  لي):)
فلتسمية):)بيكمون.

ذفت  :شركة  فلقانوني) فلشكل 
مسؤولية محدودة.

شاجع) (،26 (: فإلرتماعي) فملقر 
ج  شقة) (1 فلطابق) فلسلطان  مرس 

فلدفجفلبيضاء.
فلهدف):

فإلنعاش فلعقاجي،)تجزيئ فألجف�شي)
وتسويق رميع أنوفع فلعقاجفت.

إنشائية) أو  مختلفة  أشغال 
وفلصرف) فملباني،) تخطيط وتصميم 

فلصحي.
فستيبفد وتصد ر وتسويق وتجاجة)

وتوزيع رميع))أنوفع فلبضائع.
بجميع) فلقيام  إرمالي  وبشكل 
أو) مباشر  بشكل  فملتصلة  فلعمليات 

غيب مباشرة بالهدف أعاله.
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في) محدد  (: فإلرتماعي) فلرفسمال 
60.000)دجهم مقسم إلى))600)حصة)
من فئة)100)دجهم))للحصة فلوفحدة)
بالكامل) وخصصت  نقدف  مدفوعة 

للشركاءكما  لي):
فلسيد حسن أماجير 29)حصة.

فلسيد زهيب جمال)102)حصة.
فلسيدة مينة فلسكاج)102)حصة.
فلسيدة أسية أماجير)102)حصة.

وملدة) فلشركة،) تسيب  (: فلتسييب)
غيب محددة مع فلصالحيات فملطلقة،)
حسن) فلسيد  فلشريك  طرف  من 
أماجير فلحامل للبطاقة فلوطنية جقم)
 B 1570)فلساكن بإقامة فملوحد ن)
سيدي محمد)1)بلوك ب شقة س.7،)

فلحي فملحمدي فلدفجفلبيضاء.
من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

1ج)ديسمرب).
بالسجل) فلشركة  تسجيل  تم 
فلتجاجية) فملحكمة  لدى  فلتجاجي 
فاتح  ونيو) بتاجيخ  بالدفجفلبيضاء)

2021)تحت عدد)505059.
من أرل فلتلخيص وفإلشهاج

فملسيب

444 P

شركة طوب سيرفيس 
بروفيسينيل

ش.م.م بشريك وحيد
جأسمالها : 100000 دجهم

مقرها فإلرتماعي : جقم 0ج تجزئة 
فالمل 1 بلوك   إقامة س فلقنيطرة

تعد الت قانونية
فلعام) فلجمع  محضر  بمور  
فلخامس) فملؤجخ  وم  فإلستثنائي 
طوب) لشركة  (2021 ديسمرب) عشر 
ذفت) شركة  بروفيسينيل  سيبفيس 
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
مقرها) دجهم  (100000 جأسمالها)
 1 فالمل  تجزئة  0ج  جقم) فإلرتماعي 
تقرج فلقنيطرة  س  إقامة   بلوك   

 ما  لي :
بيع فلحصص كما  لي 800 حصة 
عائشة  نعيجة  فلسيدة  لصالح 
فلوطنية فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 

 جقم 978جG25 و150 حصة لصالح 

فلزهرفء  فاطمة  ررفجي  فلسيدة 

فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 
فلتقسيم  ليصبح   GY 07 2 جقم 

للسيدة نعيجة  800 حصة  فلجد د 
عائشة و150 حصة للسيدة ررفجي 

للسيد  حصة  و50  فلزهرفء  فاطمة 

بوغاز عبد فلفتاح.

تغييب فلشكل فلقانوني من شركة 

محدود ة  فملسؤولية بشريك وحيد 

إلى شركة محدود ة فملسؤولية.

فستقالة فلسيد عبد فلفتاح بوغاز 

وتعيين فلسيدة نعيجة عائشة مسيبة 

للشركة ملدة غيب محددة.

تم تغييب فلفصل 7،6،1 وج  من 

فلقانون فملنظم للشركة.

بكتابة) (: فلقانوني) قد تم فإل دفع 

فملحكمة) هيئة  ( لدى) فلضبط 

فإلبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)12) نا ر)

2022)تحت جقم)166.

445 P

STE. LOUAY AGR0 
شركة ذفت مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
جأسمالها : 100000.00 دجهم

فملقر فإلرتماعي : شاجع محمد د وجي 

ومحمد عبدو إقامة كامليا فلطابق 

فلثاني مكت  جقم  2 فلقنيطرة

تأسيس شركة
بتاجيخ) خاص  عقد   بمقت�شى 
تم وضع فلقانون) (2021 ديسمرب) (9  

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

محدودة تحمل فلخصائص فلتالية):

.LOUAY AGR0(:(فلتسمية

فملوضوع):)

مقاولة تسييب وفستغالل فالحي.

محمد) شاجع  (: فإلرتماعي) فملقر 

إقامة  عبدو  ومحمد  د وجي  محمد 

كامليا فلطابق فلثاني مكت  جقم  2 

فلقنيطرة.

من  فبتدفء  سنة   99  : فملدة 

فلتأسيس فلكامل للشركة.

 : فإلرتماعي  فلرأسمال 

على  مقسومة   دجهم   100000.00

دجهم   100 بقيمة  حصة   1000

للحصة موزعة على فلشكل فلتالي :

فلسالم  عبد  ماللكة  فلسيد 

00. جججج دجهم.

00.ججججج  لحمر  ماللكة  فلسيد 

دجهم.

فملصطفى  ماللكة  فلسيد 

00.ججججج دجهم.

فلسيد  عين  فملسؤول  تعيين 

للشركة  مسيبف  فلسالم  عبد  ماللكة 

ملدة غيب محددة.

باملحكمة  فلقانوني  فإل دفع  تم 

 29 بتاجيخ  بالقنيطرة  فإلبتدفئية 

ديسمرب 2021 تحت جقم 89519.

446 P

شمس فلحسابات فئتمانية فملحاسبة

شقة)ج)عماجة)2)(شركة فلتبغ))طريق فلقنيطرة)

سال

AFRAH TAMESNA
جأسمالها : 0.000ج دجهم

فملقر فإلرتماعي : تماجة، 12 تجزئة 

فلفردوس فملسيبة 1

مسجلة بالسجل فلتجاجي بالرباط 

تحت جقم 81575

تصفية مسبقة لشركة ذفت 
مسؤولية محدودة

فلعام فإلستثنائي) فلجمع  بمحضر 

قرج) (2021 ديسمرب) فاتح  بتاجيخ 

فلشركاء)ما  لي):

 AFRAH شركة) تصفية 

TAMESNA)بصفة مسبقة مع تعيين)

فلسيد خربوش محمد كمشرف على)

عملية فلتصفية.

بكتابة   : فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية  فملحكمة  لدى  فلضبط 

بالرباط بتاجيخ 25  نا ر 2022 تحت 

جقم 121582.
شمس فلحسابات فئتمانية فملحاسبة

447 P

LUXALAQ
شركة ذفت مسؤولية محدودة
جأسمالها : 000.000.ج دجهم

فملقر فإلرتماعي : فملجمع فلصناعي 
إ كو باجك برشيد جج 18ج رماعة 

سيدي فملكي برشيد فلبنا ة 
فلصناعية جقم 179

بمقت�شى عقد عرفي حرج بربشيد)
قرجفلجمع) (،2021 ديسمرب) (28 في)

فلعام لشركة)LUXALAQ)ما  لي):
باملجمع) فإلرتماعي  فملقر  تحد د 
18ج  جج) باجك برشيد  إ كو  فلصناعي 
فلبنا ة) برشيد  فملكي  رماعة سيدي 

فلصناعية جقم)179.
عقد) وتوقيع  فلتوطين  إلغاء) بعد 

فلكرفء.
لدى كتابة) (: تم فإل دفع فلقانوني)
فلضبط باملحكمة فإلبتدفئية بربشيد 
بتاجيخ)17) نا ر)2022)تحت جقم)46.

من أرل فإلستخالص وفلبيان

448 P

STE ALUXAUR
شركة ذفت مسؤولية محدودة 

جفسمالها : 1.000.000 دجهم
مقرها فالرتماعي : فملجمع فلصناعي 
ف كو باجك برشيد ج ج 18ج رماعة 

سيدي فملكي برشيد فلبنا ة 
فلصناعية جقم 179

بمقت�شى عقد عرفي حرج بربشيد)
في)10) نا ر)2022،))قرج فلجمع فلعام)

لشركة)ALUXAUR)ما  لي):
تغييب فملقر فالرتماعي من فملجمع)
18ج  فلصناعي ف كو باجك بربشيد ج ج)
فلبنا ة) برشيد  فملكي  رماعة سيدي 

فلصناعية جقم)179.
فالول) ( فلطابق) (2 جقم) ( فلى مكت ) (
فلبنا ة ل س)1)فلتجزئة جقم ل س))1 

فملجمع فلصناعي ف كو باجك برشيد).
فالساسية) فلقوفنين  ( تحيين)

للشركة.
كتابة) لدى  فلقانوني  فال دفع  تم 
فلضبط باملحكمة فالبتدفئية بربشيد)
بتاجيخ)19) نا ر)2022،)تحت جقم)62.

من أرل فالستخالص وفلبيان

449 P
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STE FONCIERE SUNNY
شركة ذفت مسؤولية محدودة 

حرج) عرفي  عقد  بمقت�شى 

2022،))قد) بالرباط في فاتح ديسمرب)

مسؤولية) ذفت  شركة  تاسيس  ( تم)

.FONCIERE SUNNY(محدودة

فلهدف فالرتماعي):)تاريب وتشغيل)

فلعقاجفت.
دجهم) (20.000 (: جفسمال فلشركة)

مقسمة فلى)200)حصة من فئة)100 

فلوفحدة موزعة على) للحصة  دجهم 

فلشركاء)كالتالي):

عزيز فلوفلي)...)  )حصة.

محمد فبها)...)46)حصة.

كريم مجطيع)...)0ج)حصة.

شريف فلجوفهري)...)0 )حصة.

A5J)شركة ذفت مسؤولية) شركة)

  0 فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتاسيس فلنهائي أي من تاجيخ وضع)

فلسجل فلتجاجي وهو)18) نا ر)2022.

من فاتح  نا ر فلى) (: فلسنة فملالية)

1ج)ديسمرب من كل سنة ماعدف فلسنة)

فالولى فلتي تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل).

0ج)شقة) ):)عماجة) فملقر فالرتماعي)
فلوكيلي) فحمد  موالي  زنقة  (8 جقم)

حسان فلرباط.

كريم مجطيع وشريف) (: فملسيبفن)

فلجوفهري.
(: فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  جقم 

ج15720.
من أرل فالستخالص وفلبيان

450 P

 STE  PATHE CALIFORNIE

CASABLANCA
شركة مساهمة مبسطة  

جفسمالها : 8.000.000 دجهم
مقرها فالرتماعي :  17 زنقة فلبحتبي 

حي فلكوتيي فلدفجفلبيضاء 

س.ت : 406549 فلدفج فلبيضاء

فعالن قانوني

فلعام) فلجمع  قرفجفت  على  بناءف 

بتاجيخ) فلشركة  ( فلعادي لشركاء) غيب 

جئيس) وقرفجفت  (،2021 ديسمرب) ج1)
تقرج) (،2022 ج) نا ر) فلشركة بتاجيخ)

ما  لي):

فلزيادة من جفسمال فلشركة بمبلغ)

مبلغ) فلى  لرفعه  دجهم  (2.102.000

10.102.000)دجهم عن طريق فنشاء)

21.020)سهما))رد دف بقيمة فسمية)

سيتم) منها،) لكل  دجهم  (100 قدجها)

فكتتابها نقدف وتسد دها بالكامل من)

قبل فلشركاء)خالل فالكتتاب.

باوسع) فلرئيس  تفويض 

فالكتتاب) ملعا نة  فلصالحيات 

للزيادة) ( وفلتسد د وفلتحقيق فلنهائي)

من جفسمال فلشركة.

فلنهائي) فلتحقيق  معا نة 

بمبلغ) فلشركة  جفسمال  من  للزيادة 

مبلغ) فلى  لرفعه  دجهم  (2.102.000

10.102.000)دجهم عن طريق فنشاء)

21.020)سهما رد دف بقيمة فسمية)

قدجها)100)دجهم لكل منها.

فعادة فلتصميم فلنظام فالسا�شي)

للشركة.

باملحكمة) فلقانوني  فال دفع  تم 

 27 بتاجيخ) بالدفجفلبيضاء) فلتجاجية 

 810161 جقم) تحت  (،2022  نا ر)

بالسجل) فلتعد لي  وفلتسجيل 

 27 بتاجيخ) للدفجفلبيضاء) فلتجاجي 

 نا ر)2022،)تحت جقم) 5جج.
فال دفع فلرئيس)

451 P

 STE MICROFINANZA

MAGHREB
شركة ذفت مساهم وفحدجفسمالها : 

10.000 دجهم

فلسجل فلتجاجي جقم : 121363 

فلرباط

ت.ض : 20695115

محضر فلجمع فلعام فلعادي بتاجيخ)

0ج)ديسمرب)2021،)قرج ما  لي):

فغالق تصفية فلشركة فبتدفء)من)

0ج)ديسمرب)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فلتجاجية بالرباط في)27) نا ر)2022،)

تحت جقم)121688.
452 P

STE CALLER PLUS PRIVE
SARL

شركة ذفت مسؤولية محدودة 
فلسجل فلتجاجي جقم : 157295

تاسيس شركة
بالرباط) مؤجخ  محضر  بمقت�شى 
تم وضع) (،2021 ديسمرب) (22 بتاجيخ)
فلقوفنين فالساسية لشركة محدودة)
فملسوؤلية ذفت فلشريك فلوحيد ذفت)

فملميزفت فلتالية):
فلهدف):)مركز فالتصال فلهاتفي.

تارر.
فالستشاجفت فالدفجية.

فملقر):)عماجة جقم)0ج)شقة جقم)8 
حسان) فلوكيلي  فحمد  موالي  شاجع 

فلرباط.
:)حدد جفسمال بما قدجه) جفسمال)

100.000)دجهم.
غيب) ملدة  فلشركة  تدفج  (: فلتسييب)
فلد ن) شرف  (: طرف) من  محدودة 

فلعزفي وأمين فبن فلفقيه.
بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 
بالرباط) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 
جقم) تحت  (،2022 نونرب) بتاجيخ) 2)

.121521
453 P

 STE OFFICE OF TECHNICAL
 STUDIES AND CONTROL

««OTSC
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدودة
فلسجل فلتجاجي جقم : 57ج5ج

تاسيس شركة
بالرباط) مؤجخ  محضر  بمقت�شى 
وضع) تم  (،2022 10) وليو) بتاجيخ)
فلقوفنين فالساسية لشركة محدودة)
فملسؤولية ذفت فلشريك فلوحيد ذفت)

فملميزفت فلتالية):

ومكت ) بناء) مقاول  (: فلهدف)

فلدجفسة وفلتحقيق وفلبحث.

795)شاجع تنزفنيا فلقسم ف) (: فملقر)

حي جحمة سال.
بماقدجه) حدد جفسمال  (: جفسمال)

100.000)دجهم.

غيب) ملدة  فلشركة  تدفج  (: فلتسييب)

محدودة من طرف):

 اسين تخياط.

بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 

بسال) فالبتدفئية  باملحكمة  فلضبط 

جقم) تحت  (،2022 بتاجيخ) 2) نا ر)

.38196

454 P

 STE SANISALE
SARL AU

بتاجيخ فملمضية  للعقود   طبقا 
تم تحرير فلقانون) (،2021 أكتوبر) (  

فلخصائص) ذفت  لشركة  فالسا�شي 

نونرب) بتاجيخ) 1) وفملسجلة  فلتالية 

.2021

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدودة بشريك وحيد.

أرهزة) بيع  (: فالرتماعي) فلهدف 

ومعدفت فلحمامات ولوفزم فلرصاصة.

دجهم) (100.000 (: فلرفسمال)

فئة) من  حصة  (1000 فلى) مقسمة 

100)دجهم للحصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتاسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر فلى) (: فلسنة فملالية)

1ج)ديسمرب من كل سنة ماعدف فلسنة)

فالولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.

شقة) 0ج) عماجة) (: فملقر فالرتماعي)
زنقة موالي فحمد فلوكيلي حسان) (8

فلرباط.

فلتسييب):)فلسيد  ونس وخسا�شي.

كتابة) لدى  فلقانوني  فال دفع  تم 

فلضبط باملحكمة فلتجاجية بالرباط،)
فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  جقم 

.157279

455 P
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  STE ERRAZY TEX
SARL AU

بتاجيخ)) فملمضية  للعقود  طبقا 
تم تحرير فلقانون) (،2021 نونرب) ( (22
فلخصائص) ذفت  لشركة  فالسا�شي 
ديسمرب) (28 فلتالية وفملسجلة بتاجيخ)

.2021
ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدودة بشريك وحيد.
أشغال) (: فالرتماعي) فلهدف 

فلخياطة وفلنسيج.
دجهم) (100.000 (: فلرفسمال)
فئة) من  حصة  (1000 فلى) مقسمة 

100)دجهم للحصة.
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتاسيس فلنهائي.
من فاتح  نا ر فلى) (: فلسنة فملالية)
1ج)ديسمرب من كل سنة ماعدف فلسنة)

فالولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.
فجض) تجزئة  (: فالرتماعي) فملقر 
1)حي كريمة) جقم) (86 فلفروكي عماجة)

سال.
فلتسييب):)فلسيد محمد فلرفزي.

كتابة) لدى  فلقانوني  فال دفع  تم 
بسال.) فالبتدفئية  باملحكمة  فلضبط 
فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  جقم 

ج5ج5ج.
456 P

STE DAR TITRIT
شركة ذفت مسؤولية محدودة
جفسمال : 2.200.000 دجهم

مقرها فالرتماعي : 265 شاجع 
فلزجقطوني فلطابق 9 جقم 92 

20200 فلدفجفلبيضاء
تحد د صالحيات فملسيب

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
(،DAR TITRIT لشركة) فالستثنائي 
تقرج) فقد  (،2021 7) وليو) بتاجيخ)
تعد ل فلفصول) 1)و16)من فلقانون)
أصبح) بحث  للشركة،) فالسا�شي 
للسيدة دنيا كربالي صالحيات فلتسييب)
فلشركة،) وباسم  باسمها  وفلتصرف 
فملخولة) بالصالحيات  فملساس  دون 

قانونا للشركاء.

غيب أنه ال  جوز للسيدة دنيا كربالي)
أن تلزم فلشركة دون موففقة مسبقة)
من فلسيدة خد جة فسلمان في كل ما)
 تعلق بشرفء)أو بيع أو معاجضة عقاج)
وتأسيس جهن على) أو أصل تجاجي،)
فلتجاجي) فالصل  أو  فلشركة  عقاجفت 
فململوك للشركة،)وتأسيس شركة أو)

فملساهمة كليا فو رزئيا بعقاجفت.
بجميع) ملزمة  فلشركة  تعترب 
بالتوقيع) بها  فملتعلقة  فلتصرفات 
ضمن) كربالي  دنيا  للسيدة  فلفردي 
فلشروط فملنصوص عليها في فلفصل)

.1 
بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط 
26) وليو) بتاجيخ) بالدفجفلبيضاء)
وبتاجيخ) (،787957 2021،)تحت جقم)
 1) نا ر)2022،)تحت جقم)ج2 808.
457 P

STE MATERPAC
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بتاجيخ)19) نا ر)2022،)بالدفجفلبيضاء)
فملسؤولية) ذفت  شركة  تاسيس  تم 

فملحدودة بشريك وفحد.
.MATERPAC(:(فلتسمية

:)تارر مستلزمات فملكات ) فلهدف)
بالجملة/تارر في أرهزة فلكمبيوتر.

شاجع) ج1) (: فلتجاجي) فلعنوفن 
فلقصر فلطابق)5)فلشقة)10)فملعاجيف)

فلدفجفلبيضاء.
فلرفسمال):)حدد جفسمال فلشركة)
في)100.000)دجهم مقسمة فلى)1000 
بقيمة) أ وب  ملجادلي  للسيد  حصة 

100)دجهم للحصة.
فلتسييب):)تم تعيين فلسيد ملجادلي)
غيب) ملدة  للشركة  كمسيب  أ وب 

محدودة.
من فاتح  نا ر فلى) (: فلسنة فملالية)
1ج)ديسمرب من كل سنة ماعدف فلسنة)

فالولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.
فلتجاجي) فلسجل  في  فلتقييد  تم 
5ج5295  جقم) تحت  بالدفجفلبيضاء،)

بتاجيخ)27) نا ر)2022.
458 P

STE REAL TRANS ESTATE
(R.T.E(
SARL

فلحل فملسبق للشركة
فلجماعي) فلقرفج  ملحضر  تبعا 
ديسمرب) 0ج) بتاجيخ) فملنعقد  للشركاء)
2021،)لشركة)»جيل ترفنس فيستات،)
فملحدودة،) مسؤولية  ذفت  شركة 
بالدفجفلبيضاء) فالرتماعي  مقرها 
بالسجل) مسجلة  أنفا،) شاجع  (،164
جقم) تحت  بالدفجفلبيضاء،) فلتجاجي 

72169،)قرجوف ما  لي):
فلحل فملسبق للشركة.

للشركة) فملصفي  فلسيد  فختياج 
ومنحه فلصالحيات.

تحد د فملقر فالرتماعي للشركة في)
فلدفجفلبيضاء.

بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فلتجاجية) فملحكمة  لدى  فلضبط 
26) نا ر) بتاجيخ) بالدفجفلبيضاء،)

2022،)تحت جقم)810072.
459 P

STE AHC-LOG
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفسمالها : 200.000 دجهم
مقرها فالرتماعي : شاجع فلحسن 

فلثاني، فقامة  اسمينة، عماجة ب، 
جقم 5  تماجة
تاسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ)
نظام) وضع  تم  (،2022 ج1) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  أسا�شي 

فملحدودة كالتالي):
.AHC-LOG(SARL(:(فلتسمية
فلهدف):)فلشركة من أهدففها):

فململوكة) للبضائع  فلربي  فلنقل 
للغيب.

صوفني) فنتاج  فلوقود،) توزيع 
فلدعم ومفاوض في فالعمال.

فملقر):)شاجع فلحسن فلثاني فقامة)
 اسمينة،)عماجة ب جقم)5 )تماجة.

من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)
فلتسجيل بالسجل فلتجاجي.

 200.000 (: فلتجاجي) جفسمال 

دجهم مقسمة فلى)2000)حصة بقيمة)

موزعة على) دجهما لكل حصة،) (100

فلشكل فلتالي):

فحمد) فلسيد  (: نقد ة) تقدمة 

فلشرقاوي)...)100.000)دجهم.

(.. فلشرقاوي) حمزة  فلسيدة 

100.000)دجهم.

فملجموع)...200.000)دجهم.

فلشركة كل) فدفجة  :) تولى  فالدفجة)

من فلسيد فحمد فلشرقاوي وفلسيد)

حمزة فلشرقاوي ملدة غيب محدودة.

تم فال دفع فلقانوني لدى فملحكمة)

27) نا ر) بتاجيخ) بتماجة  فالبتدفئية 

2022،)تحت جقم)9 52ج1.

460 P

EXPONENTIEL CONSULTING

STE HAJOUJI CONSULTING
شركة ذفت مسؤولية محدودة

ذفت شريك وحيد

فلسجل فلتجاجي جقم : 71ج157

فالسا�شي) فلقانون  بمقت�شى 

تقرج) (،2021 نونرب) (22 فملؤجخ بتاجيخ)

  HAJOUJI(تاسيس شركة تحمل فسم

محدودة) شركة  (،CONSULTING

ذفت شريك وحيد خاصيتها كالتالي):

 HAJOUJI (: فلتسمية)

محدودة) شركة  (،CONSULTING

فملسؤولية ذفت شريك وحيد.

)فلهدف):)فلشركة تماجس نشاطها)

باملغرب وخاجره.

فالعمال) مجال  في  فالستشاجفت 

وفدفب فلسلوك وأسلوب فلحياة.

وفلتدجي ) وفملساعدة  فملشوجة 

فلدجفسات وفلرصد وفلتدقيق) وفررفء)

رميع) في  فلخدمات،) أو  وفلتحليالت 

فلبشرية) فملوفجد  سيما  وال  فملجاالت،)

وفالقتصاد) وفلقانون  وفملالية 

وفلشؤون) وفلضيافة  وفلسياحة 

وفلتجاجة) فلعامة  وفلشؤون  فلخاصة 

فالدفجة) فو  فلتنظيم  وفلبيئة  وفلتعليم 

فلتجاجية أو فالدفجية أو فلفنية.
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فنتاج وتنظيم فالحدفث وفملؤتمرفت)
وفلندوفت وفالحدفث.

فلعمليات) رميع  عام،) بشكل 
فملالية أو  فلتجاجية  أو   فلصناعية 
)أو فملدنية أو فملنقولة أو فلعقاجية وفلتي)
قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غيب)
مباشر باحد فالشياء)فملشاج فليها فعاله)

فو بأي أشياء)مماثلة أو ذفت صلة.
فلشركة) مقر  (: فالرتماعي) فملقر 
حدد في فلعنوفن فلتالي):)12)قطاع)9،)

بلوك م،)حي فلرياض فلرباط.
فملدة فلقانونية):)تأسست فلشركة)
تاجيخ) من  فبتدفء) سنة  (99 ملدة)

فلتاسيس فلنهائي لها.
جفسمال) (: فالرتماعي) فلرفسمال 
فلشركة حدد في مبلغ)100.000)دجهم)
دجهم) (100 1000)حصة من فئة) فلى)
لكل حصة دفع كليا ويمثل مساهمة)
من) فلشركة  لفائدة  نقدف  فنجزت 

طرف).
فلحجوجي) هند  لال  فلسيدة 

فالدجي�شي)...)100.000)دجهم.
بالكامل) فلحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.
فلتسييب):)يسيب فلشركة.

فلحجوجي) هند  لال  فلسيدة 
(،25 بقطاع) فلقاطنة  فالدجي�شي،)
فلشقة) فلف،) عماجة  فالطر،) فقامة 
فلرياض) حي  فلنخيل،) شاجع  ج،)
مزدفدة) فلجنسية  مغربية  فلرباط 
حاملة لبطاقة) (12/07/1972 بتاجيخ)

.Aفلتعريف فلوطنية جقم)ج25 2ج
بالسجل) فلقانوني  فال دفع  تم 
فلتجاجية) فملحكمة  لدى  فلتجاجي 
2022،)تحت) 25) نا ر) بالرباط،) وم)

جقم)121606.
461 P

 STE AVAR BUILD&
FACILITIES
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تأسيس شركة

بالرباط) مؤجخ  محضر  بمقت�شى 
فلقوفنين) وضع  تم  (،2022  ) نا ر)
فالساسية لشركة محدودة فملسؤولية)
ذفت فلشريك فلوحيد ذفت فملميزفت)

فلتالية):

للبناء،) مختلفة  أعمال  (: فلهدف)
فلتجاجة ومنظم حفالت.

فملقر):)عماجة)0ج)شقة جقم)8)شاجع)
موالي فحمد لوكيلي حسان فلرباط.

:)حدد جفسمال بما قدجه) جفسمال)
100.000)دجهم.

تدفج فلشركة من طرف) (: فلتسييب)
فلسيد علي شكرفد ملدة غيب محدودة.

بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 
بالرباط) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 
جقم) تحت  (،2022 25) نا ر) بتاجيخ)
فلسجل) جقم  (،121591 فال دفع)

فلتجاجي)59ج157.
462 P

 STE GOLDMAN TRANS
SARL AU

تاسيس شركة
 19 بمور  عقد عرفي مؤجخ في)
2022،)تم تاسيس شركة ذفت)  نا ر)
مسؤولية محدودة بشريك وحيد في)

فملوفصفات فلتالية):
 STE GOLDMAN (: فلتسمية)

.TRANS SARL AU
نقل فلبضائع) (: فلهدف فالرتماعي)

لحساب فلغيب/)نقل فلوطني وفلدولي.
فملقر فالرتماعي):)زنقة فنوفل فقامة)
ميموزف) جقم) ) مكت   (11 فلوجي)

فلقنيطرة.
فملدة):)99)سنة من تاجيخ فلتأسيس.
فلرفسمال):)حدد جفسمال فلشركة)
في)100.000)دجهم مقسمة فلى)1000 
دجهم) (100 من) فرتماعية  حصة 

للحصة فالرتماعية):
(... فلرحيم) عبد  لغليظ  فلسيد 

1000)حصة فرتماعية.
يسيب فلشركة):)عين فلسيد لغليظ)
عبد فلرحيم مسيب للشركة مع رميع)

فلصالحيات.
بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فالبتدفئية) باملحكمة  فلضبط 
بتاجيخ) (63981 بالقنيطرة تحت جقم)

26) نا ر)2022.
للنسخ وفلبيان

فلوكيل

463 P

 STE  M&Y FLEURY
TRAVAUX

 SARL
تاسيس شركة

بمور  عقد عرفي مؤجخ في فاتح)
 نا ر))2022،)تم تاسيس شركة ذفت)
فملوفصفات) في  محدودة  مسؤولية 

فلتالية):
 STE( M&Y( FLEURY (: فلتسمية)

.TRAVAUX SARL
أشغال) ( (: فالرتماعي) فلهدف 
أعمال) فلبناء/تجسيد  أو  متنوعة 

فلبناء/فستيبفد وتصد ر موفد فلبناء.
دوفج) (2 مرفب) (: فالرتماعي) فملقر 

فلكزفج جقم)95)حي فلرشاد تيفلت.
فملدة):)99)سنة من تاجيخ فلتأسيس.
فلرفسمال):)حدد جفسمال فلشركة)
في)100.000)دجهم مقسمة فلى)1000 
دجهم) (100 من) فرتماعية  حصة 

للحصة فالرتماعية):
 500 (... بنمو�شى  ونس) فلسيد 

حصة فرتماعية.
فلسيد فلناصيبي مصطفى)...)500 

حصة فرتماعية.
فلسيد) عين  (: فلشركة) يسيب 
فلناصيبي) وفلسيد  بنمو�شى  ونس 
مصطفى مسيبفن للشركة مع رميع)

فلصالحيات.
بكتابة) فلقانوني  فال دفع  تم 
فلضبط باملحكمة فالبتدفئية بتيفلت)
26) نا ر) بتاجيخ) ج 11) جقم) تحت 

.2022
للنسخ وفلبيان

فلوكيل

464 P

STE STAZICON 
SARL AU

تغييب فملقر فالرتماعي
 STE STAZICON (: فسم فلشركة)

.SARL AU
زنقة) تغييب فملقر فالرتماعي من) )
نوباليا تجزئة) )قطاع)17)بلوك)1)حي)
فلرياض فلرباط فلى محل فلتجاجي جقم)
08جC)فملشروع حي فلنصر فقامة جقم)

164)تماجة.

باملحكمة) فلقانوني  فال دفع  تم 
جقم) تحت  بالرباط،) فلتجاجية 

.121560
465 P

 STE AZI 
 SARL

تغييب فملقر فالرتماعي
.STE AZI SARL(:(فسم فلشركة

تغييب فملقر فالرتماعي من)46)شاجع)
فكدفل فلرباط فلى) (2 عقبة شقة جقم)
ذهبية) تجزئة  (1 جقم) فلتجاجي  محل 

جقم)46)فلصخيبفت.
باملحكمة) فلقانوني  فال دفع  تم 
جقم) تحت  بالرباط،) فلتجاجية 

.121559
466 P

 STE SMAP AGRO
SARL AU

تاسيس شركة
 STE SMAP (: فلشركة) فسم 

.AGRO SARL AU
في) مفاوض  (: فالرتماعي) فلهدف 

فلتجاجة.
فملقر فالرتماعي):)حي فلقدس زنقة)
سيدي) فلسفلي  فلطابق  ( 5 جقم) (6

فلربنو�شي فلدفجفلبيضاء.
جفسمال فلشركة):)100.000)دجهم)
فئة) من  حصة  (1000 فلى) مقسمة 
فلوفحدة للسيد) دجهم للحصة  (100

طه فلحسين ف ت فلكبوش.
ف ت) فلحسين  طه  (: فلتسييب)

فلكبوش.
فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  جقم 

بالدفجفلبيضاء):)528521.
467 P

 STE OPTIQUE LE CAIRE
SARL AU

تاسيس شركة
 STE OPTIQUE LE(:(فسم فلشركة

.CAIRE  SARL AU
فلهدف فالرتماعي):)بائع فلنظاجفت)

بالتقسيط.
حي أن ماجي)   (: فملقر فالرتماعي)

جقم)8)تماجة.
جفسمال فلشركة):)100.000)دجهم)
فئة) من  حصة  (1000 فلى) مقسمة 

100)دجهم للحصة فلوفحدة.
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ناد ة) ( للسيدة) حصة  (1000

هوفجي)1000)حصة.

فلتسييب):)ناد ة هوفجي.

فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  جقم 

بالدفجفلبيضاء):)5259ج1.

468 P

 STE  WE THE FUTURE

STUDIO
 SARL

تاسيس شركة
 STE WE THE (: فلشركة) فسم 

.FUTUR STUDIO SARL

فلهدف فالرتماعي):)وكالة فتصاالت)

فالنتاج فلسمعي فلبصري.

فملسيبة) (5 فمل) (: فالرتماعي) فملقر 

جقم)669)حي يعقوب فملنصوج فلرباط.

جفسمال فلشركة):)500.000)دجهم)

مقسمة فلى)500)حصة من فئة)100 

دجهم للحصة فلوفحدة.

دجهم)) (100 فئة) من  حصة  (250

للسيدة))أناس حسين تدالوي.

دجهم)) (100 فئة) من  حصة  (250

للسيد علي عاصم.

تدوالي) حسين  أناس  (: فلتسييب)

وعلي عاصم.

فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  جقم 

بالدفجفلبيضاء):)157277.

469 P

 STE  KAYAVISION
SARL AU

تغييب فملقر فالرتماعي
   STE KAYAVISION(:(فسم فلشركة

.SARL AU

تغييب فملقر فالرتماعي من)46)شاجع)

فكدفل فلرباط فلى) (2 عقبة شقة جقم)

محل بتجزئة)9)قطاع)2)تماجة.

باملحكمة) فلقانوني  فال دفع  تم 

فلتجاجية بالرباط تحت جقم)121698.

470 P

 STE DARNOONA
SARL

تعد الت فلشركة
 DARNOONA (: فلشركة) فسم 

.SARL

فزجكان) فلسيدة  حصص  تفويت 
مقسمة) فلحصص  لتصبح  جفضية 

كالتالي):

من) حصة  (200 عزوز  اسيب) بن 

فئة)100)دجهم.

200)حصة من فئة) بنعزوز ساجة)

100)دجهم.

بنعزوز عفاف)200)حصة من فئة)

100)دجهم.

00 )حصة من) لوراجي منصوجة)

فئة)100)دجهم.

عفاف) بنعزوز  فلسيدة  فستقالة 

من تسييب فلشركة.

مسيبة) منصوجة  فلسيدة  تعيين 

رد دة للشركة.
فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  جقم 

للمحكمة فالبتدفئية بتماجة):)5 71.

471 P

 STE ITNI
SARL AU

 STE ITNI SARL (: فسم فلشركة)

.AU

تغييب فملقر فالرتماعي من)46)شاجع)

فكدفل فلرباط فلى) (2 عقبة شقة جقم)

فلطابق فلسفلي تجزئة) 7ج) محل جقم)

فالبطال)645)تماجة.

فاطمة) فلسيدة  حصص  تفويت 

فلزهرفء)بنصالح لفائدة فلسيد كمال)

حسناوي لتصبح)200)حصة من فئة)

100)دجهم.

فلزهرفء) فاطمة  فلسيدة  فستقالة 

وتعيين) فلشركة  تسييب  من  بنصالح 

فلسيد كمال حسناوي مسيب وحيد.

باملحكمة) فلقانوني  فال دفع  تم 

جقم) تحت  بالرباط،) فلتجاجية 

.121633

472 P

 STE COMPAGNIE MINIERE
DE TOUISSIT

CMT
شركة مساهمة

جفسمالها : 168.123.300 دجهم
مقرها فالرتماعي : 88-90 زنقة 
فلعربي فلدغمي فلطابق فلثالث 

20.000 فلدفجفلبيضاء
فلسجل فلتجاجي جقم : 99 .2ج 

فلدفجفلبيضاء
تغييب في مجلس فالدفجة

ج1  وفقا ملجلس فالدفجة فملؤجخ في)
ديسمرب)2021،)قرج ما  لي):

قبول فستقالة فلسيد لوك ررفج)
من منصبه كرئيس) (LUC GERARD
مد ر عام وفعتماد فلتغييب في مجلس)
فالدفجة مع فلفصل بين مهام فلرئيس)

وفملد ر فلعام.
خوفن) فلسيد  فملجلس  عين 
 JUAN شاجي) جدجيغيز  كاجلوس 
 CARLOS RODRIGUEZ CHARRY
عام) ومد ر  فالدفجة،) مجلس  عضو 
ررفج) لوك  فلسيد  وعين  للشركة 
LUC GERARD)جئيسا ملجلس فالدفجة)

فعتباجف من فاتح  نا ر)2022.
بانتهاء) علما  فملجلس  أحاط  كما 
مدة وكالة فملد ر فلعام فملفوض فلسيد)
 MOHAMED LAZAAR(محمد لزعر

بتاجيخ)1ج)ديسمرب)2021.
لقد تم فال دفع فلقانوني باملحكمة)
ج1  بتاجيخ) بالدفجفلبيضاء) فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت فلرقم)808182.
للبيان وفلنشر

473 P

د وفن فألستاذ صباح طوك
موثقة بالدفج فلبيضاء

9ج)شاجع جحال فملسكيني فلطابق فألول جقم)01

CORNWELL
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
تلقته) جسمي  عقد  بمقت�شى 
فألستاذة صباح طوك موثقة بالدفج)
 2021 ديسمرب) ج2) بتاجيخ) فلبيضاء)
فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

فملحدودة))بالخصائص فلتالية):

.CORNWELL SARL(:(فلتسمية
ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدودة.
فلشركة) (: فلتجاجي) فلغرض 
لنفسها) سوفء) فالرتماعي  لغرضها 
مخولة) بالخاجج  أو  باملغرب  للغيب  أو 

للقيام بما  لي):
هو) لحسابها  فلعقاجي  فإلنعاش 

للغيب)؛
أو كرفء) باإلنعاش فلعقاجي فلبناء)

فلعقاجفت)؛
فلخاص) فلعقاجي  فإلنعاش 

باألماكن فملعدة للسكن وفلتجاجة.
فلحضرية) فألجف�شي  تهيئة 
أو) فلبناء) خالل  من  وفلعقاجفت 

فلتجهيز؛
رزئي) أو  كلي  بيع  كرفء) شرفء)
للعقاجفت فالرتماعية عن طريق فلبيع)

وفلتبادل أو غيبه.
أعمال فلصباغة فلتز ن وفلبناء.

فملساهمة فملباشرة أو غيب فملباشرة)
للشركة في كل فملعامالت فلتجاجية فلتي)
لها عالقة باألهدفف فملذكوجة أعاله)
شركات) تأسيس  طريق  عن  وذلك 
أسهم،) شرفء) طريق  عن  أو  رد دة 

حقوق فرتماعية،)فالندماج أو غيبه.
فالستثماج فملالي وفلقيم.

شرفء)فلقيم وفملستندفت مدجرة أو)
غيب مدجرة بالبوجصة.

وفلقيم) فملالية  فألوجفق  إدفجة 
أو) فعتباجين  أشخاص  عن  فلصادجة 

غيبهم.
فملعامالت) رميع  في  فملشاجكة 

فلتجاجية فملرتبطة بهذف فملجال.
فلعمليات) كل  عامة  بصفة 
فملالية،) فلتجاجية،) فلصناعية،)
فملرتبطة) فلعقاجية  غيب  أو  فلعقاجية،)
بصفة مباشرة أو غيب مباشرة بإحدى)
وفلتي) أعاله  فملذكوجة  فلعمليات 

تساعد على فزدهاج فلشركة.
فلبيضاء) فلدفج  (: فالرتماعي) فملقر 
ج  فلشقة) فلسلطان  شاجع مرس  (26

فلطابق فألول
فملدة):)99)سنة.

في) فلرأسمال  حدد  (: فلرأسمال)
 1000 إلى) مقسم  دجهم  (100.000
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دجهم للحصة تم) (100 حصة بقيمة)

فكتتابها وإ دفعها نقدف.

فلشركاء):

بنسبة) فلغالي  أبو  مهدي  فلسيد 

900)حصة فرتماعية)؛

  0 فآلنسة جفنيا أبو فلغالي بنسبة)

حصة فرتماعية.

بنسبة) فلغالي  أبو  كاميليا  فآلنسة 

0 )حصة فرتماعية.

فلغالي) أبو  فلصمد  عبد  فلسيد 

بنسبة)10)حصة فرتماعية)؛

 10 بنسبة) هوفجي  نوفل  فلسيدة 

حصة فرتماعية.

فاتح) من  فبتدفء) (: فملالية) فلسنة 

كل) من  ديسمرب  شهر  متم  إلى   نا ر 

سنة.

عبد) فلسيد  تعيين  تم  (: فلتسييب)

وحيد) كمسيب  فلغالي  أبو  فلصمد 

للشركة باإلمضاء)ملدة غيب محدودة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية بالدفج)

فلبيضاء)بتاجيخ)25) نا ر)2022)تحت)
جقم)809705.

474 P

د وفن فألستاذ صباح طوك

موثقة بالدفج فلبيضاء

9ج)شاجع جحال فملسكيني فلطابق فألول جقم)01

VIENNA TRUST SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة
تلقته) جسمي  عقد  بمقت�شى 

فألستاذة صباح طوك موثقة بالدفج)

 2021 ديسمرب) (29 بتاجيخ) فلبيضاء)

فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

فملحدودة))بالخصائص فلتالية):

 VIENNA TRUST (: فلتسمية)

.SARL

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدودة.

فلشركة) (: فلتجاجي) فلغرض 

لنفسها) سوفء) فالرتماعي  لغرضها 

مخولة) بالخاجج  أو  باملغرب  للغيب  أو 

للقيام بما  لي):

أو) لحسابها  فلعقاجي  فإلنعاش 

لحساب فلغيب)؛

فالستثماج فملالي وفلقيم)؛

شرفء)فلقيم وفملستندفت مدجرة أو)

غيب مدجرة بالبوجصة)؛

وفلقيم) فملالية  فألوجفق  إدفجة 

فعتباجين) أشخاص  عن  فلصادجة 

أو غيبهم)؛

فالستشاجفت فملالية وفلعقاجية.

كرفء) أو  فلبناء) فلعقاجي  فإلنعاش 

فلعقاجفت)؛

فلخاص) فلعقاجي  فإلنعاش 

باألماكن فملعدة للسكن أو للتجاجة)؛

تهيئة فألجف�شي فلحضرية وفلعقاجفت)

من خالل فلبناء)أو فلتجهيز)؛

رزئي) أو  كلي  بيع  كرفء) شرفء)

للعقاجفت فالرتماعية عن طريق فلبيع)

وفلتبادل أو غيبه.

أعمال فلصباغة فلتز ن وفلبناء.

فملساهمة فملباشرة أو غيب فملباشرة)

للشركة في كل فملعامالت فلتجاجية فلتي)

لها عالقة باألهدفف فملذكوجة أعاله)

شركات) تأسيس  طريق  عن  وذلك 

أسهم،) شرفء) طريق  عن  أو  رد دة 

حقوق فرتماعية،)فالندماج أو غيبه.

فملعامالت) رميع  في  فملشاجكة 

فلتجاجية فملرتبطة بهذف فملجال.

فلعمليات) كل  عامة  بصفة 

فملالية،) فلتجاجية،) فلصناعية،)

فملرتبطة) فلعقاجية  غيب  أو  فلعقاجية،)

بصفة مباشرة أو غيب مباشرة بإحدى)

وفلتي) أعاله  فملذكوجة  فلعمليات 

تساعد على فزدهاج فلشركة.

فلبيضاء) فلدفج  (: فالرتماعي) فملقر 

ج  فلشقة) فلسلطان  شاجع مرس  (26

فلطابق فألول.

فملدة):)99)سنة.

في) فلرأسمال  حدد  (: فلرأسمال)

 1000 إلى) مقسم  دجهم  (100.000

دجهم للحصة تم) (100 حصة بقيمة)

فكتتابها وإ دفعها نقدف.

فلشركاء):

بنسبة) فلغالي  أبو  مهدي  فلسيد 

900)حصة فرتماعية)؛

  0 فآلنسة جفنيا أبو فلغالي بنسبة)

حصة فرتماعية.

بنسبة) فلغالي  أبو  كاميليا  فآلنسة 

0 )حصة فرتماعية.

فلغالي) أبو  فلصمد  عبد  فلسيد 

بنسبة)10)حصة فرتماعية)؛

 10 بنسبة) هوفجي  نوفل  فلسيدة 

حصة فرتماعية.

فاتح) من  فبتدفء) (: فملالية) فلسنة 

كل) من  ديسمرب  شهر  متم  إلى   نا ر 

سنة.

عبد) فلسيد  تعيين  تم  (: فلتسييب)

وحيد) كمسيب  فلغالي  أبو  فلصمد 

للشركة باإلمضاء)ملدة غيب محدودة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية بالدفج)

فلبيضاء)بتاجيخ)25) نا ر)2022)تحت)
جقم)809707.

لإل دفع وفلنشر
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د وفن فألستاذ صباح طوك

موثقة بالدفج فلبيضاء

9ج)شاجع جحال فملسكيني فلطابق فألول جقم)01

STE TUNA CORP

SARL 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة
تلقته) جسمي  عقد  بمقت�شى 

فألستاذة صباح طوك موثقة بالدفج)

 2021 ديسمرب) (29 بتاجيخ) فلبيضاء)

فملسؤولية) ذفت  شركة  تأسيس  تم 

فملحدودة))بالخصائص فلتالية):

 STE TUNA CORP (: فلتسمية)

.SARL

ذفت) شركة  (: فلقانونية) فلصفة 

فملسؤولية فملحدودة.

فلشركة) (: فلتجاجي) فلغرض 

لنفسها) سوفء) فالرتماعي  لغرضها 

مخولة) بالخاجج  أو  باملغرب  للغيب  أو 

للقيام بما  لي):

أو) لحسابها  فلعقاجي  فإلنعاش 

لحساب فلغيب)؛

فالستثماج فملالي وفلقيم)؛

شرفء)فلقيم وفملستندفت مدجرة أو)

غيب مدجرة بالبوجصة)؛

وفلقيم) فملالية  فألوجفق  إدفجة 

فعتباجين) أشخاص  عن  فلصادجة 

أو غيبهم)؛

فالستشاجفت فملالية وفلعقاجية.

كرفء) أو  فلبناء) فلعقاجي  فإلنعاش 

فلعقاجفت)؛

فلخاص) فلعقاجي  فإلنعاش 

باألماكن فملعدة للسكن أو للتجاجة)؛

تهيئة فألجف�شي فلحضرية وفلعقاجفت)

من خالل فلبناء)أو فلتجهيز)؛

رزئي) أو  كلي  بيع  كرفء) شرفء)

للعقاجفت فالرتماعية عن طريق فلبيع)

وفلتبادل أو غيبه.

أعمال فلصباغة فلتز ن وفلبناء.

فملساهمة فملباشرة أو غيب فملباشرة)

للشركة في كل فملعامالت فلتجاجية فلتي)

لها عالقة باألهدفف فملذكوجة أعاله)

شركات) تأسيس  طريق  عن  وذلك 

أسهم،) شرفء) طريق  عن  أو  رد دة 

حقوق فرتماعية،)فالندماج أو غيبه.

فملعامالت) رميع  في  فملشاجكة 

فلتجاجية فملرتبطة بهذف فملجال.

فلعمليات) كل  عامة  بصفة 

فملالية،) فلتجاجية،) فلصناعية،)

فملرتبطة) فلعقاجية  غيب  أو  فلعقاجية،)

بصفة مباشرة أو غيب مباشرة بإحدى)

وفلتي) أعاله  فملذكوجة  فلعمليات 

تساعد على فزدهاج فلشركة.

فلبيضاء) فلدفج  (: فالرتماعي) فملقر 

ج  فلشقة) فلسلطان  شاجع مرس  (26
فلطابق فألول

فملدة):)99)سنة.

في) فلرأسمال  حدد  (: فلرأسمال)

 1000 إلى) مقسم  دجهم  (100.000

دجهم للحصة تم) (100 حصة بقيمة)

فكتتابها وإ دفعها نقدف.

:)فلسيد مهدي أبو فلغالي) فلشركاء)

بنسبة)900)حصة فرتماعية)؛

  0 فآلنسة جفنيا أبو فلغالي بنسبة)

حصة فرتماعية.

بنسبة) فلغالي  أبو  كاميليا  فآلنسة 

0 )حصة فرتماعية.
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فلغالي) أبو  فلصمد  عبد  فلسيد 

بنسبة)10)حصة فرتماعية)؛

 10 بنسبة) هوفجي  نوفل  فلسيدة 

حصة فرتماعية.

فاتح) من  فبتدفء) (: فملالية) فلسنة 

كل) من  ديسمرب  شهر  متم  إلى   نا ر 

سنة.

عبد) فلسيد  تعيين  تم  (: فلتسييب)

وحيد) كمسيب  فلغالي  أبو  فلصمد 

للشركة باإلمضاء)ملدة غيب محدودة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية بالدفج)

فلبيضاء)بتاجيخ)25) نا ر)2022)تحت)
جقم)809706.

لإل دفع وفلنشر
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مكت  فألستاذ بن سودة فؤفد

موثق

شاجع فلجيش فمللكي عماجة فلتارموعتي)»س«)

فلطابق فلثاني فاس

فلهاتف):)05.35.64.33.75

 SOCIETE IDRISS PREMIER

DE CONSTRUCTION
SARL

بتاجيخ ثوثيقي  عقد   بمقت�شى 

فالستاذ) تلقاه  (2021 ديسمرب) (21

بن سودة فؤفد موثق بفاس لشركة)

 SOCIETE IDRISS PREMIER DE

ذفت) شركة  (CONSTRUCTION

مسؤولية محدودة مقرها فالرتماعي)

بفاس زنقة فبو بكر زنيرب رنان موالي)
فلكامل جقم) 1)سكتوج لبودجوم تقرج)

ما  لي):

بزيادة) فلشركة  مهام  توسيع 

وفالجف�شي) فملزفجع  وتسييب  فستغالل 

فلفالحية للشركة فلسابق ذكرها.

فعادة صياغة قانون فلشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بفاس) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

جقم) تحت  (2022 21) نا ر) بتاجيخ)

18ج/2022.
بمثابة مقتطف

فألستاذ بن سودة فؤفد

477 P

شركة حدو�شي
ش.و

حي سوق فلعروي
فلناظوج

فسخ فلشركة
فلعادي) فلغيب  تبعا ملحضر فلجمع 
وفلجمع) (،2021 ديسمرب) (20 بتاجيخ)
فلعادي بتاجيخ)27)ديسمرب)2021)قرج)
فملسيب فلوحيد فلسيد جضوفن حدو�شي)
فسخ شركة حدو�شي جأسمالها عشرة)
ألف دجهم،)ومقرها حي سوق فلعروي)

فلتسجيل فلتجاجي)7ج7 1)فلناظوج.
:)تم فإل دفع لدى سكرتيب) فإل دفع)
بمحكمة) وفلتسجيل  فلضبط  مكت  
تحت) (2022 ج) نا ر) فلناظوج بتاجيخ)

جقم)2022/07)وجقم)2022/08.
فإلمضاء

478 P

شركة هبيرش امبور
ش.م.م ش.و

دوفج فوالد محند عين زهرة فلدجيوش
فسخ فلشركة

فلعادي) فلغيب  تبعا ملحضر فلجمع 
وفلجمع) (،2021 ديسمرب) (20 بتاجيخ)
فلعادي بتاجيخ)27)ديسمرب)2021)قرج)
فملسيب فلوحيد فلسيد فحربش حميد)
فسخ شركة هبيبش فمبوج جأسمالها)
فوالد) ومقرها دوفج  مئة آالف دجهم،)
جقم) فلدجويش  زهرة  عين  محند 

فلسجل فلتجاجي)16989.
:)تم فإل دفع لدى سكرتيب) فإل دفع)
بمحكمة) وفلتسجيل  فلضبط  مكت  
2022)تحت) فلناظوج بتاجيخ) 2) نا ر)

جقم)9ج1)وجقم)0 1.
فإلمضاء

479 P

SERVITEM
تفويت حصة شركة 

قبول شركاء
فعتماد شكل شركة ذفت مسؤولية 

محدودة متعددة فألشخاص
إعادة صياغة فلنظام فألسا�شي

تأكيد فملدبر
بتاجيخ) عرفي  عقد  عن   تبت  
شركة) أن  (2021 ديسمرب) (10
خاضعة) شركة  (»PHARMALINK»

جأسمالها) فإلسباني  للقانون 

مقرها) فلكائن  أوجو،) (4.001.600

»سيب دفنيو ال د ل فاليس«)(إسبانيا))

فاليس،) د ل  تيكنولوريك  باجك  (-

ج1،) أوتونوما،) إنفيبسيتات  كال 

لربشلونة) فلتجاجي  بالسجل  فملقيدة 

بالوجقة جقم)B-210.706،)قد فوتت)

تملكهافي) كانت  فلتي  شركة  حصة 

ذفت) شركة  (،»SERVITEM« شركة)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
فلكائن) دجهم،) (1.111.000 جسمالها)

فملنطقة) فلبيضاء،) بالدفج  مقرها 

قطاع) 1،) صالح،) أوالد  فلصناعية 

(فلسجل) أوالد صالح) (،91 رزأة جقم)

1ج7.1 1)  فلدفج فلبيضاء) فلتجاجي،)

 JUAN) »خوفن ران ماتيو«) لفائدة)

لجوفز) فلحامل  (،(JANE MATEU

 PAH 52.557ج فلسفر فإلسباني جقم)

وفلساكن)»سانت كوكات د ل فاليس«)

(إسبانيا)،)كامي كازف،)فاسكونسيل)1.

فلعاد ة) غيب  فلعامة  فلجمعية  إن 

فملنعقدة في)10)ديسمرب)2021)لشركة)

«SERVITEM«)قد):

طريق) عن  فالنصهاج  سجلت 

فلحاملة) للشركة  فالستدماج 

 STE PHARMA« لتسمية)

شركة طرف  من  (»SYSTEMS S.L 

إليها) فملشاج  (»PHARMALINK S.L»

أعاله)؛

 PHARMALINK« شركة) قبلت 

S.L«)بصفتها شريكا وحيدف)؛

وفحدة) حصة  تفويت  سجلت 

ماتيو«) ران  »خوفن  فلسيد) لفائدة 

وقبلت هذف) ((JUAN JANE MATEU(

فألخيب بصفته شريكا رد دف)؛

عدلت تالزميا فلفصل فلسابع من)

فلنظام فألسا�شي)؛

ذفت) شركة  شكل  فعتمدت 

متعددة) محدودة  مسؤولية 

فألشخاص وتالزميا فلنظام فألسا�شي)

فلنعاد فلصياغة)؛

أكدت فلسيد)»خوفن ران ماتيو«)

بصفته) ((JUAN JANE MATEU(

مدبرف.

تم فلقيام باإل دفع فلقانوني بكتابة)
فلتجاجية) فملحكمة  لدى  فلضبط 
 2022 12) نا ر) للدفج فلبيضاء)بتاجيخ)

تحت جقم)ج807.98.
فملدبر

480 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
SARL

B.P(606(-(BIOUGRA(CHTOUKA(AIT(BAHA
TEL(:(05(28(81(96(40
FAX(:(05(28(81(96(41

STE CLEAR OCEAN
SARL

بمقت�شى عقد عرفي للجمع فلعام)
فلغيب فلعادي للمساهمين في فلشركة)
بتاجيخ فملحدودة  فملسؤولية   ذفت 

25) نا ر)2022)قرج ما  لي):
فلسيد) تعيين  (: فلتسييب) تغييب 
نعيمة) وفلسيدة  منجي  عادل  ( سالم)
ف ت لحسن مسيب ن لشركة ملدة غيب)

محدودة.
تكون فإلمضاءفت) (: تغيب فإلمضاء)
سالم) لسيد  وفالرتماعية  فلبنكية 
ف ت) نعيمة  فلسيدة  فو  منجي  عادل 

لحسن.
تحيين فلقانون فألسا�شي.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
باملحكمة) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 
25) نا ر) بتاجيخ) بإنزكان  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)2022/157.
481 P

S.S.I COM
شركة ذفت مسؤولية محدودة 

بشريك وفحد
جأسمالها : 10.000 دجهم

فملقر فالرتماعي : شاجع عبد فلخالق 
طوجيس إقامة فملحمد ة متجر جقم   

سال
تغييب فلنشاط

بتاجيخ مدفوالت   بمقت�شى 
 5)نوفمرب)2021،)إن فلجمعية فلعامة)

غيب فلعاد ة قد قرجت):
تغييب نشاط فلشركة من خدمات)

متعددة إلى تحويل فألمول.
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بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) فملحكمة  لدى  فلضبط 
تحت (2022 19) نا ر) بتاجيخ)  بسال 

جقم) 817ج.
وهذف بمثابة مقتطف وبيان

482 P

PARADIL
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدودة 
بشريك وفحد

تأسيس
بتاجيخ فلشركاء) قرفج   بمور  
تأسيس شركة) تقرج  (2022 ج) نا ر)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذفت 
من) تتكون  فإنها  لذلك  وتبعا  وفحد 

فلسيد حمومي عادل.
 PARADIL SARL(:(تسمية فلشركة

.AU
وشرفء  بيع   : فلشركة  نشاط 
وشبه  فلتجميلية  فملنتورات 

فلصيدلية.
كريم هللا) حي  ج5) (: فلشركة) مقر 

سيدي مو�شى سال.
من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)

إحدفثها فلفعلي.
دجهما) (100.000 (: فملال) جأس 
مقسم على)1000)حصة بقيمة)100 

دجهم للوفحدة.)
فلسيد حمومي) (: فلتسييب فلتوقيع)

عادل.
تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكمة)
17) نا ر) بتاجيخ) بسال  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)ج525ج.
و هذف بمثابة مقتطف و بيان)

483 P

BMA INVEST II
sarl au 

 تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدودة بشريك وفحد 

فلوفحد) فلشريك  قرفج  بمور  
تأسيس شركة ذفت مسؤولية) تقرج 
و تبعا لذلك) محدودة بشريك وفحد.)
فإنها تتكون من فلسيد بنعماج محمد)

فمين.

فإلنعاش) (: فلشركة) نشاط 
فلعقاجي.

مقر فلشركة):)12)مكرج زنقة لبنان)
جقم)ج)حي فملحيط فلرباط

 bma invest II (: تسمية فلشركة)
 sarl AU

من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)
إحدفثها فلفعلي.

جأس فملال):)حدد في)00, 100.000 
حصة) (1000 على) مقسم  دجهما 

بقيمة)100)دجهم للوفحدة.)
بنعماج) فلسيد  (: فلتوقيع) فلتسييب 

محمد فمين.
تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكمة)
26) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)17 157.
و هذف بمثابة مقتطف و بيان)

484 P

BMA INVEST I
sarl au

 تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدودة بشريك وفحد

فلوفحد) فلشريك  قرفج  بمور  
تأسيس شركة ذفت مسؤولية) تقرج 
و تبعا لذلك) محدودة بشريك وفحد.)
فإنها تتكون من فلسيد بنعماج محمد)

فمين.
فإلنعاش) (: فلشركة) نشاط 

فلعقاجي.
مقر فلشركة):)12)مكرج زنقة لبنان)

جقم)ج)حي فملحيط فلرباط
 bma invest I (: تسمية فلشركة)

.sarl AU
من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)

إحدفثها فلفعلي.
جأس فملال):)حدد في00, 100.000 
حصة) (1000 على) مقسم  دجهما 

بقيمة)100)دجهم للوفحدة.)
بنعماج) فلسيد  (: فلتوقيع) فلتسييب 

محمد فمين.
تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكمة)
25) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)157367 
و هذف بمثابة مقتطف و بيان)

485 P

EL ATTAR ASSISTANCE
sarl

 27 بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلرباط) في  فملسجل  (،2021 ديسمرب)

وضع) تم  (2022 6) نا ر) (: بتاجيخ)

ذفت) لشركة  فألسا�شي  فلقانون 

مسؤولية محدودة باملميزفت فلتالية):

 EL ATTAR (: فلتسمية)

.ASSISTANCE sarl
فملقر فلتجاجي : شقة   طابق فألول 

إقامة قدج مرس فلخيب تماجة.

فملوضوع : فملعا نة فلود ة فمليدفنية 

لحوفدث فلسيب ؛

توفيب فلنقل للمؤمن أثناء فلحادث ؛

توفيب شاحنات فلبحر.

فلسنة فملالية : من فاتح  نا ر إلى 

1ج ديسمرب من كل سنة ما عدف فلسنة 

فألولى تبتدئ من تاجيخ فلتسجيل.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلفعلي للشركة.

فلتسييب):)تسييب فلشركة من طرف)

فلسيد جشيد فلعطاج.

دجهم) (100.000 (: فلرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

دجهم للحصة فلوفحدة موزعة) (100

كما  لي):

فلسيد جشيد فلعطاج):)600)حصة)؛

  00 (: فلعبودي) فلسيدة حكيمة 

حصة.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكمة)

27) نا ر) بتاجيخ) بتماجة،) فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)5251ج1.

486 P

شركة ميزو أروى
ش.م.م

2ج، تجزئة فملستقبل، فلدكان جقم 

2، فملحيط، لعيا دة، سال

للشركاء) عرفي  عقد  بمقت�شى 

فملسجلة في) (،2022 10) نا ر) بتاجيخ)

تم) (2022 18) نا ر) بتاجيخ) فلرباط 

وضع فلقانون فألسا�شي لشركة ذفت)

مسؤولية محدودة باملميزفت فلتالية):

أجوى) ميزو  شركة  (: فلتسمية)
ش.م.م.

فملقر فلتجاجي : تجزئة فملستقبل، 
لعيا دة،  فملحيط،   ،2 جقم  فلدكان 

سال.
فملوضوع : بيع فألدوفت فملنزلية ؛

فستيبفد وتصد ر ؛
عموما رميع فلعمليات فلتجاجية، 
وغيب  فلعقاجية  فملالية،  فلصناعية، 
في  فملساهمة  فلتي  مكنها  فلعقاجية 

تنمية فلشركة.
من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلفعلي للشركة.
فلتسييب):)تسييب فلشركة من طرف)

فلسيد تجاني عبد فملجيد.
دجهم) (100.000 (: فلرأسمال)

موزعة بين فلشركاء)كما  لي):
 500 (: فملجيد) تجاني عبد  فلسيد 

حصة)؛
 500 (: سليمة) عفيفي  فلسيدة 

حصة)؛
فملجموع):)1000)حصة.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بسال،) فالبتدفئية  باملحكمة  فلضبط 
جقم) تحت  (2022 28) نا ر) بتاجيخ)

8192ج.
487 P

LASHAB SERVICES
 S.A.R.L

جقم فلسجل فلتجاجي ج1887
تغييب شركة 

تأسيس) تم  بمقت�شى عقد عرفي 
شركة باملميزفت فلتالية):

ججج)من طرف) بيع فلحصص) (- (1
حصة من طرف خا�شي) ججج) بابي و)

علي بمائة دجهم للحصة)؛
زيادة في جأسمال فلشركة من))) (- ج)

100000)دجهم فلى)500000)دجهم)
 )-)تغييب فلشكل فلقانوني للشركة)

SARL A.U(فلى((SARL(من
تم) فلقانوني:) فإل دفع  (- (5
بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية  باملحكمة 

27/01/2022)تحت)212/22.
488 P
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SBAI DRILLING COMPANY
تعد الت قانونية 

 SBAI DRILLING (: فلتسمية)
COMPANY

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 
فملسؤولية فملحدودة)

شاجع) زفوية  (: فلرئي�شي) فملقر 
كولومينا و شاجع فلفطوفكي ي فلفدفء)

جقم)01)فلعيون
فلجمع) ملدفوالت  طبقا  (: فملوضوع)
فلغيب عادي بتاجيخ)21/01/2022))قرج)

فملشاجكون ما  لي):
فلشركة) جأسمال  في  فلزيادة 
إلى) ( ( دجهم) (100.000,00 من)

8.000.000,00)دجهم)
محمد فلسباعي) ( تعيين فلسيدفن)
و مصباح فلسباعي كمسيب ن للشركة))
بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فلضبط باملحكمة فالبتدفئية بالعيون)
جقم)) تحت  (21/01/2022 بتاجيخ)

.182/2022
489 P

TOURNAGE EXTRA SUD
 SARL AU

تعد الت قانونية
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
بتاجيخ) فلشركة  بمقر  فملنعقد 
قرج فلشريك فلوحيد) (2022/01/19

للشركة ما  لي):
من)) فلشركة  تسمية  تغييب  (-
إلى) (TOURNAGE  EXTRA SUD

.COMPAGNIE TRAVAUX SUD
من) فلشركة  جفسمال  زيادة  (-
100.000.00)دجهم فلى)500.000.00 

دجهم.
-)توسيع نشاط فلشركة كما لي:

فلتصنيع) فملعدنية.) فإلنشاءفت 
لحساب) فلبضائع  نقل  فمليكانيكي،)
فالستيبفد عامة،) تجاجة   فلغيب،)

)و فلتصد ر....
بكـتابة) تـم  فلـقانـونـي:) فإل ـدفع  ((2
فلضـبط باملحكمة فالبتـدفئية بالعيون)
جقـم) تحـت  (26/01/2022 بـتاجيخ)

 .2022/20 
490 P

 LOULIDA PECHE
تـأسـيس شـركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة وذفت فلشريك فلوحيد

وضـع) تـم  (25/01/2022 بتـاجيخ)
قـانـون منظـم لشـركة ذفت فملسؤولية)
فلوحيد) فلشريك  وذفت  فملحدودة 

وذفت فملمـيزفت فلتـالية):)
 LOULIDA PECHE (: فلتسمـية)
وذفت) فملحدودة  فملسؤولية  ذفت 

فلشريك فلوحيد.
فلهـدف):)فلصيد فلبحري بمختلف)
أشكاله،)فالستيبفد و فلتصد ر،)تجاجة)
و) بيع  فملجمدة،) و  فلطرية  فألسماك 
تصد ر) و  فستيبفد  فألسماك،) شرفء)

مختلف فملنتجات فلبحرية،.........).
)فلرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) دجهم مقسمة 
دجهم للوفحدة موزعة) (100.00 فئة)

كاألتي):
 1000 هشام) فلكوجف  فلسيد 

حصة.
فملـقر فالرـتماعـي):))حي فلوحدة)02 

جقم)جج)فلعيون.
فلسـيـد) طـرف  مـن  تـسيب  (: فإلدفجة)

فلكوجف هشام ملدة غيب محددة.
بكـتابة) تـم  (: فلقانوني) فال دفع 
فالبتـدفئية) باملحكمة  فلضـبط 
تحـت) (27/01/2022 بالـعيـون بـتاجيخ)

جقـم)0015 .
491 P

 SOUHAILI MAR TRANS 
تـأسـيس شـركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة وذفت فلشريك فلوحيد

وضـع) تـم  (20/01/2022 بتـاجيخ)
قـانـون منظـم لشـركة ذفت فملسؤولية)
فلوحيد) فلشريك  وذفت  فملحدودة 

وذفت فملمـيزفت فلتـالية):)
 SOUHAILI MAR (: فلتسمـية)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  (TRANS

وذفت فلشريك فلوحيد.
لحساب) فلبضائع  نقل  (: فلهـدف)
فالستيبفد) عامة،) تجاجة  فلغيب،)

وفلتصد ر.........).

فلرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000  

حصة من) (1000 إلى) دجهم مقسمة 

دجهم للوفحدة موزعة) (100.00 فئة)

كاألتي):

 1000 حميد) فلسهيلي  فلسيد 

حصة.

مشروع مد نة) (: فملـقر فالرـتماعـي)

فلوفاق جقم)C 01)فلعيون.

فلسـيـد) طـرف  مـن  تـسيب  فإلدفجة:)

فلسهيلي حميد ملدة غيب محددة.

بكـتابة) تـم  (: فلقانوني) فال دفع 

فالبتـدفئية) باملحكمة  فلضـبط 

تحـت) (20/01/2022 بالـعيـون بـتاجيخ)
جقـم)39961. 

492 P

  NANALIGNES 
تـأسـيس شـركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
وضـع) تـم  (19/01/2022 بتـاجيخ)

قـانـون منظـم لشـركة ذفت فملسؤولية)

فملحدودة و ذفت فملمـيزفت فلتـالية):)

ذفت) (NANALIGNES (: فلتسمـية)

فملسؤولية فملحدودة.

لحساب) فلبضائع  نقل  (: فلهـدف)

فالستيبفد) عامة،) تجاجة  فلغيب،)

وفلتصد ر،....

)فلرأسمال:)حدد في مبلغ100.000  

1000)حصة من) ( دجهم مقسمة إلى)

دجهم للوفحدة موزعة) (100.00 فئة)

كاألتي):

فلسيد فطلس  ونس)500)حصة.

فلسيدة فلهاشمي ليلى)500)حصة.

فملـقر فالرـتماعـي):))مشروع مد نة)

25)ماجس جقم)0Y 12)فلعيون.

تم تعيين فلسـيـد فطلس) (: فإلدفجة)

غيب) ملدة  للشركة  كمسيب   ونس 

محددة كما تعتمد فلشركة فالمضاء)

فلوحيد له.

بكـتابة) تـم  (: فلقانوني) فال دفع 

فالبتـدفئية) باملحكمة  فلضـبط 

تحـت) (20/01/2022 بالـعيـون بـتاجيخ)
جقـم)9959ج.

493 P

GLORIA PELAGIQUE II
تـأسـيس شـركة 

تبعا للعقد فلعرفي بتـاجيخ)27) نا ر)
2022،))تـم وضـع قوفنين فلشـركة ذفت)

فملمـيزفت فلتـالية):)
 GLORIA (: فلتسمـية)

.PELAGIQUE II
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 
فلشريك) وذفت  فملحدودة  فملسؤولية 

فلوحيد.
:) تعلق نشاط فلشركة) فملوضوع)
تربية) (: خاجره) أو  باملغرب  سوفء)
رميع فألنشطة) فملنتورات فلبحرية،)

فملتعلقة بالصيد وفلبحر.
محطة فلخدمات) (: فملقر فلرئي�شي)
ج0  جقم) فملر�شى  طريق  فلوفد  فم 

فلعيون.
فلرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) دجهم مقسمة 
فلسيد) ملك  في  للوفحدة  (100 فئة)

هشام أهل حماد.
فلسيد) تسييب من طرف  (: فإلدفجة)

هشام أهل حماد.
بكـتابة) تـم  (: فلقانوني) فال دفع 
فالبتـدفئية) باملحكمة  فلضـبط 
بالـعيـون بـتاجيخ)27) نا ر)2022)تحـت)
جقم) تجاجي  سجل  (22 /2022 جقـم)

5ج00 .
494 P

CLEOPATRA BEAUTY & SPA
تأسيــس شركــــة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة بمسـاهـم وفحــد
بـتاجيخ) فلعرفـي  للعقـد  تـبعا 
قـوفنـيــن) وضــع  تـــم  (،1 /01/2022

فلـشـركة ذفت فملميزفت فلـتاليـة):
 CLEOPATRA (: فلتسميـــة)

BEAUTY(&(SPA
ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدودة بمساهم وفحد.
تشغيل،) إنشاء،) (- (: فملوضـــوع)
وإدفجة مركز تجميل وتصفيف شعر)

وفلتجميل.
مركز) وإدفجة  تشغيل  إنشاء،) (- (
فلشيخوخة) ومكافحة  تجميل 

وفللياقة فلبدنية.
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فلحمام) تشغيل  إدفجة،) (-
فلتقليدي...فلخ

(،1 تجزئة فلوكالة) (: فملقـر فلرئـيسـي)
بلوك)E)جقم)220E)شقة)1)فلعيون.

 00،00 حدد في مبلغ) (: فلرأسمال)
 1.000 إلى) مقسمة  دجهم  (1000
وتملكها) دجهـم  (100 فئة) من  حصة 

بالكامل فلسيدة عبلة فلصبيحي.
)فلسيدة) تـسـيب من طــرف) (: فإلدفجة)

عبلة فلصبيحي
بكتابة) تم  (: فلقانوني) فإل دفع  (
فلضبط باملحكمة فالبتـدفئـية بالعيون)
جقم) تحت  (27/01/2022 بتاجيخ)
بالسجل)) تسجيلها  وتم  (219/2022
فلتجاجي تحت فلرقم فلتحليلي عدد):)

. 0025
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COCHES SAHARIANO
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 CAPITAL(SOCIAL : 100.000.00

DHS
 SIEGE(SOCIAL : LOT(SOUK(EL

JMAL LAAYOUNE
RC : 38019

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
ج1) نا ر) بتاجيخ) فملنعقد  فالستثنائي 

2022،)تم تقرير ما  لي):
فلسيمو) محمد  فلسيد  فستقالة 

من فلتسييب فملشتبك)؛
تعيين فلسيد حد فة فندوج كمسيب)

للشركة ملدة غيب محددة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
26) نا ر) بتاجيخ) فالبتدفئية بالعيون،)

2022)تحت جقم)205/2022.
496 P

RED GO
SARL

تأسيس شركة
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
 2022 10) نا ر) بتاجيخ) فالستثنائي 
تقرج تأسيس شركة ذفت فلخصائص)

فلتالية):

RED GO SARL(:(تسمية فلشركة
(تصد ر   : فلغذفئية  فملوفد 

وفستيبفد).
دوفج   5 جقم  فملخزن   : فلعنوفن 

نويفات عين عتيق - تماجة.
جأس فملال : جأس مال فلشركة  قدج 
 500 إلى  مقسمة  دجهم   50000 ب 
للحصة  دجهم   100 فئة  من  حصة 

فلوفحدة :
فلسيد جبيع فالدجي�شي 95  حصة ؛
فلسيدة حفيظة فملرزوقي 5 حصة.
:)تسيب فلشركة من) تسييب فلشركة)

طرف فلسيد جبيع فالدجي�شي.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالرباط) فلتجاجية  للمحكمة  فلضبط 
تحت جقم فلسجل فلتجاجي)5209ج1 
مررع) تحت  (2022 25) نا ر)  وم)

.0168
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 SOCIETE DES TRANSPORTS
DU MOYEN ATLAS

SARL
تأسيس

مسجل)) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع) تم  (2022 20) نا ر) بتاجيخ)
ذفت) لشركة  فألسا�شي  فلقانون 
فلصفات) ذفت  فملحدودة  فملسؤولية 

فلتالية):
 SOCIETE DES (: فلتسمية)
 TRANSPORTS DU MOYEN
فملسؤولية  ذفت  شركة   ATLAS

فملحدودة.
نقل   : فالرتماعي  فلهدف 
فملستخدمين  نقل  فملسافرين، 
فملناسبات،  تنظيم  فلغيب،  لحساب 
فلتذفكر وفملتاررة وبصفة عامة  بيع 
فلصناعية  فلتجاجية  فلعمليات  كل 
فملنقولة  فلغيب  أو  فملنقولة  فملالية 
غيب  أو  مباشرة  بطريقة  فملتعلقة 
أعاله  فملذكوجة  باألنشطة   مباشرة 
تطوج  في  فملساهمة  شأنها  من  أو 

فلشركة.
فملقر فالرتماعي : دجب 1 جقم 6 بالد 

موالي فمحمد حي فلرياض ويسالن.

من  وم  فبتدفء  سنة   99  : فملدة 
إذف  إال  فلتجاجي  بالسجل  فلتسجيل 
تعرضت فلشركة للحل فملسبق أو تم 

تمد دها.
جأسمال فلشركة : 100.000 دجهم 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 
وفملفصلة  فلوفحدة  للحصة  دجهم 

كما  لي :
فسماعيل فلهاللي 650 حصة من 

فئة 100 دجهم للحصة فلوفحدة ؛
سناء فعمود 00ج حصة من فئة 

100 دجهم للحصة فلوفحدة ؛
 وسف فلسوحي 50 حصة من فئة 

100 دجهم للحصة فلوفحدة.
فلسيد فسماعيل فلهاللي) (: فملسيب)

فملسيب فلوحيد وملدة غيب محدودة.
بفاتح) تبدأ  (: فالرتماعية) فلسنة 
من) ديسمرب  1ج) وتنتهي  وم)  نا ر 
نفس فلسنة فألولى تبتدئ من تاجيخ)

فلتسجيل في فلسجل فلتجاجي.
فلتجاجي) بالسجل  فلتقييد  تم 
بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية  للمحكمة 

26) نا ر)2022)تحت جقم)ج 552.
بمثابة مقتطف وبيان
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SOCIETE LABO OMARI
SARL

فلسجل فلتجاجي بالرباط
جقم : 52555

هبة حصص مع تغييب فلشكل 
فلقانوني

نص فإلشهاج
محرج) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
أمين) أحمد  سيدي  فألستاذ  بمكت  
فلتهامي فلوزفني،)موثق بالرباط،)بتاجيخ)
15)ديسمرب)2021،)وفملسجل بالرباط)
وه ) (،2021 ديسمرب) (28 بتاجيخ)
فلسيد محمد عمري،)فلحامل للبطاقة)
،A120898 للتعريف عدد)  فلوطنية 
يعادل) ما  أي  فلحصص  من  (% (50
في) وفلتي  ملكها  حصة  (22.500
ذفت) شركة  (LABO OMARI شركة)
وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 
فملمسوكة بالسجل فلتجاجي بالرباط)
فلسيد) لفائدة  (،52555 جقم) تحت 

للبطاقة) فلحامل  عمري،)  وسف 

(،A0902 ج للتعريف عدد) فلوطنية 

وبمور  هذه فلهبة تم تغييب فلشكل)

ذفت) شركة  من  للشركة  فلقانوني 

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

محدودة،) ذفت مسؤولية  إلى شركة 

للشركة) فألسا�شي  فلقانون  وتحيين 

وتتمتع بالخصائص فلتالية):

كمسيب ن) وقد تم تعيين فلشركاء)

مشاجكين لفتبة غيب محدودة وستلتزم)

للسيد) فملنفصل  بالتوقيع  فلشركة 

وفلسيد  وسف) فلعمري  محمد 

فلعمري.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

25) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)121610.
ملخص قصد فلنشر

د وفن فألستاذ سيدي أحمد أمين فلتهامي)

فلوزفني

موثق بالرباط
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شركة كارنيتير انديستريال 

اوتوموبيل جيا
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

ش.م.م

حل وتصفية شركة
كاجنيتيب) شركة  (: فلشركة) تسمية 

شركة) ريا  فوتوموبيل  فنديستب ال 

ذفت فملسؤولية فملحدودة ش.م.م.

جأسمال فلشركة):)15.000)دجهم.

شركة) (: فلشكل فلقانوني للشركة)

ذفت فملسؤولية فملحدودة ش.م.م.

بقعة هند جقم) (: فملقر فالرتماعي)

2ج)عين حرودة فملحمد ة.

 14661 (: فلتجاجي) فلسجل  جقم 

فملحمد ة.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في فاتح  نا ر)2022)تقرج حل)

شركة ذفت مسؤولية محدودة مبلغ)

وعنوفن) دجهم  (15.000 جأسمالها)

2ج  مقرها فالرتماعي بقعة هند جقم)

عين حرودة فملحمد ة.
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وعين فلسيد بنزكري محمد سعد)
فقامة) فلسخاوي  زنقة  (17 عنوفنه)
المندف شقة جقم)5)حي جفسين فلبيضاء)
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

جقم)BE679617)كمصفي للشركة.
وعند فالقتضاء)فلحدود فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
فملتعلقة) وفلوثائق  فلعقود  تبليغ 

بالتصفية.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية للمحمد ة بتاجيخ) 2) نا ر)

2022)تحت جقم)جج1.
500 P

LAROUSSI RECYCLAGE
SARL AU

متعدد فلقرفجفت
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 

ذفت فلشريك فلوحيد.
فالرتماعي:) مقرها  عنوفن 
 PRPRIETES NOUFISSA
 ARROUNDISSEMENT AIT ALI
OULAHCEN TIFELT KHEMISSET
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي):)

99ج27.
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
 2021 فربف ر) ج) فالستثنائي فملؤجخ في)

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية):
فلذي  نص على ما) (: (1 قرفج جقم)
حنان) فليافي  فلسيدة  تفويت  (:  لي)
أصل) من  فرتماعية  حصة  (1000
بن) ميلود  فلسيد  لفائدة  (1000
عباس))فلحامل للبطاقة فلوطنية جقم)

.A15 02ج
فلذي  نص على ما  لي) (: (2 قرفج)
عباس) بن  ميلود  فلسيد  تعيين  (:
مسيب رد د للشركة تبعا لإلستقالة)
فلسيدة فليافي حنان فلحاملة للبطاقة)

.A 7 فلوطنية جقم)ج0ج
فلذي  نص على ما) (: ج) قرفج جقم)
:)تحويل فملقر فالرتماعي للشركة)  لي)
 PRPRIETES NOUFISSA من)
 ARROUNDISSEMENT AIT ALI
 OULAHCEN TIFELT KHEMISSET
 APPARTEMENT( N°27( HAY إلى)

.ESSALAM 1 TIFELT

على فلذي  نص  (: جقم) )  قرفج 
فضافة نشاطات رد دة مع) (: ما  لي)

فلحفاض على فلنشاط فالصلي.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ بالخميسات   فالبتدفئية 

28) نا ر)2022)تحت جقم)2 .
501 P

 RESIDENCE AL MADINA
S.A.R.L

برأسمال 100.000,00 دجهم.
إقامة فملنصوج، زنقة موالي 

سليمان، فلرباط
ICE : 003.005.223.000.061
تغييب فلشكل فلقانوني للشركة 

ومختلفات
فالستثنائي) فلعام  فلجمع  قرج  ((I
 2022 فاتح  نا ر) بتاجيخ  فملنعقد 
فلشكل) تغييب  فملد نة،) إقامة  لشركة 
فلقانوني للشركة من شركة عقاجية فلى)
شركة ذفت مسؤولية محدودة وقبول)
فلعربي،) عبلوفس  فلسيد  فستقالة 
كمتصرف) (، (A( 68.749 جقم) ب.و.)
كمسيب) تعيينه  و  فلعقاجية  للشركة 
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  للشركة 
فلشركة) وأصبحت  محددة  غيب  ملدة 
هذف) قرج  كما  (، بإمضاءه) ملزمة 
فلجمع فملصادقة على قانون أسا�شي)
رد د مالئم لخاصيات فلشركة ذفت)
هذه) وتسجيل  فملحدودة  فملسؤولية 

فألخيبة بالسجل فلتجاجي بالرباط.
لدى) فلقانوني  فإل دفع  تم  ((II
فلتجاجية) فملحكمة  ضبط  كتابة 
  2022 28) نا ر) فلرباط  وم) ملد نة 
تسجيل) 121.705وتم  ( عدد) تحت 
فلشركة بالسجل فلتجاجي تحت عدد)

.157.463
مقتطف وبيان إلشهاج
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 BLUE STARS PROMO
SARL AU

تأسيس شركة
جأسمال فلشركة 10.000 دجهم 

في) مؤجخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إ دفع  تم  (،10/11/2021
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلتأسي�شي 
ذفت) و  فلوحيد  للشريك  فملحدودة 

فملميزفت فلتالية:

Blue Stars Promo(:فلتسمية

فلهدف):)

-)فالنعاش فلعقاجي؛

وفلتجد د) فلبناء) أعمال  رميع  (-

وغيب) فلسكنية  للمباني  فلعامة 

فلسكنية)؛

-)رميع أعمال فلبناء:)فلتشطيبات)

فلدفخلية وفلخاجرية.

فلصرف فلصحي) وفلهدم؛) فلبناء) (-

وأعمال فلطرق.

وفملحارر) فملنارم  فستغالل  (-

أو فملوفد فملفيدة) (/ ورميع فملعادن و)

ا أو صاح  فمتياز)
ً
فألخرى بصفتها مالك

أو مستأرر؛

فالستغالل) أنشطة  رميع  (-

فألحجاج) وفستخرفج  فلصناعي 

وفلحرفجية) فمليكانيكية  (فملعالجات 

وفلكيميائية)؛

-)أعمال متنوعة وخدمات أخرى.

10)زنقة فلحرية) (: فملقر فالرتماعي)

فلطابق)ج)جقم)5)فلدفج فلبيضاء

تاجيخ) من  فبتدفء) سنة  (99 فملدة:)

تأسيسها فلنهائي.

فلرأسمال) (: فالرتماعي) فلرأسمال 

فالرتماعي محدد))في)10.000دجهم

فلسنة فالرتماعية):)تبتدئ فلسنة)

فالرتماعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

1ج)درنرب.

فلتسييب):)تم تعيين فلسيد فبوبكر)

فالبيض

باملركز)) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفج فلبيضاء،) ( فلجهوي لالستثماج)

بتاجيخ)01/2022/ 0.
ملخص قصد فلنشر
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ZAG HEALTH & FITNESS
Par abréviation ZHF SARL

تأسيس شركة
في مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
2021،)تم إ دفع فلقانون) 22)أكتوبر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فلتأسي�شي 

فملحدودة وذفت فملميزفت فلتالية):

فملوقعون أدناه،
نعمة خيب،)زورة زغلول،)فلحاملة)

للبطاقة فلوطنية جقم)B369360)؛
هند بودفلي،)زورة زغلول،)مد رة)
للبطاقة) فلحاملة  للشركة،) تنفيذ ة 

فلوطنية جقم)D852077)؛
تنفيذي) زغلول،) جضا  محمد 
شركة،)فلحامل للبطاقة فلوطنية جقم)

BE724612)؛
إسماعيل زغلول،)تنفيذي شركة،)
جقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

B369361)؛
أنشأت،)على فلنحو فلتالي،)فلنظام)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

محدودة.
 ZAG( HEALTH( & (: فلتسمية)
 FITNESS, par abréviation ZHF

.SARL
فلتببية) تقنيات  تدجيس  (: فلهدف)
وكذلك) فلبدنية)) (فللياقة  فلبدنية)
ذفت) فلرياضية  فلتغذ ة  نصائح 

فلصلة.
دوجفت) وتنفيذ  وتنظيم  تصميم 
فلثقافة فلبدنية وفألحدفث فلرياضية)

فملتعلقة بالهدف أعاله)؛
تدجي  فملدجبين فملستقبليين بهدف)
فإلشرفف على فملجموعات فلتي تماجس)

فألسالي  فملذكوجة أعاله)؛
للعالم) وفلخربة  فملساعدة 
أو) فلعام  وفالقتصادي  فالرتماعي 
فلخصوص،) وره  وعلى  فلخاص،)
أنشطة فالستشاجفت وفلتدجي  فيما)

 تعلق بالهدف باالرتماعي.
أمان) مركز  (: فالرتماعي) فملقر 
زنقة) كوجنيش،) ال  لألعمال،إقامة 
فلطابق) (،1 جقم) شقة  فلرررفج،)
فألج�شي،)عماجة)2،)حي بوجرون،)فلدفج)

فلبيضاء.
من تاجيخ) سنة فبتدفء) (99 (: فملدة)

تأسيسها فلنهائي.
فلرأسمال) (: فالرتماعي) فلرأسمال 
دجهم) (100.000 فالرتماعي محدد في)
فرتماعية) حصة  (100 إلى) مقسمة 
من فئة)100)دجهم للوفحدة،)مكتتبة)

ومحرجة بالكامل وموزعة لفائدة):
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نعمة خيب زغلول))25.000)دجهم.
هند بودفلي زغلول)25.000)دجهم.)
محمد جضا زغلول)25.000)دجهم.)

إسماعيل زغلول)25.000)دجهم.
فملجموع):)100.000)دجهم.

فلسنة فالرتماعية):)تبتدئ فلسنة)
فالرتماعية من فاتح  نا ر وتنتهي في)

1ج)ديسمرب.
فلسيد) تعيين  تم  (: فلتسييب)

إسماعيل زغلول مسيبف للشركة.
بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجي لدى فملحكمة فلتجاجية بالدفج)
فلبيضاء،)بتاجيخ)ج) نا ر)2022،)تحت)

جقم)806863.
ملخص قصد فلنشر

504 P

PIED SECURITE  SARL
تأسيس شركة 

بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ)
بمد نة) ومسجل  (07/12/2021
ذفت) شركة  تأسيس  تم  طنجة 
مسؤولية محدودة خصائصها كالتالي:
  PIED SECURITE (: فلتسمية)

SARL
جأسمالها قدجه):)50.000)دجهم.)

:)تجزئة فلوجود) ( مقرها فالرتماعي)
فلعوفمة قطعة)269)طنجة.))

من) سنة  (99 (: فلشركة) مدة 
فلتأسيس فلنهائي.)

فملوضوع):
-)مقاول فألمن وفملرفقبة وفلحما ة)

من فلسرقة)؛
-)فلنقل للغيب.

-))تارر.
فلرأسمال فالرتماعي و فلشركاء))):

مقسمة) دجهم  (50.000 في) حدد 
إلى)500)حصة فرتماعية موزعة على)

فلشكل فلتالي):
فلحاملة) ( -)فلسيدة فملرني�شي منية)
جقم فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
فلقاطنة شاجع) مغربية,) (.LC15907ج
فلشرفاء) حي  فالفغاني  فلد ن  رمال 
حصة) 00ج) تمتلك) شفشاون 

فرتماعية.

فلحامل) سليمان  اسر  فلسيد  (-
جقم فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
شاجع) فلساكن  مغربي,) (.LC168942
جقم) فلسوق  حي  فالول  فلحسن 
حصة) ( (200 شفشاون  متلك) (5

فرتماعية.
فلسيد)) ( تعيين) تم  (: فلتسييب)
ملدة) ( ( سليمان  اسر مسيبف للشركة)

غيب محدودة)
فألجباح):)كلها لفائدة فلشركاء,)بعد)

نقص فملدخرفت فلقانونية)5%   
من) تبتدئ  (: فالرتماعية) فلسنة 
1ج)ديسمرب من) فاتح  نا ر و تنتهي في)
كل سنة ما عدف فلسنة فألولى تبتدئ)

من تاجيخ فلتأسيس.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بطنجة) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 
جقم) تحت  (0 /01/2022 بتاجيخ)

.249619
505 P

RBIB CAR  SARL 
تأسيس شركة 

بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ)
بمد نة) ومسجل  (22/12/2021
ذفت) شركة  تأسيس  تم  شفشاون,)
مسؤولية محدودة خصائصها كالتالي:)))

RBIB CAR SARL(:(فلتسمية
جأسمالها قدجه):)500.000)دجهم)

عالل) شاجع  (: فالرتماعي) مقرها 
فلفا�شي طريق تطوفن شفشاون)

من) سنة  (99 (: فلشركة) مدة 
فلتأسيس فلنهائي)

فملوضوع:
-)تأريب فلسياجفت بدون سائق

فلرأسمال فالرتماعي و فلشركاء):
500.000)دجهم,)مقسمة) حدد في)
موزعة) فرتماعية  حصة  (5000 إلى)

على فلشكل فلتالي):
-)فلسيدة فلحدفد فاطمة فلحاملة)
جقم) فلوطنية  فلتعريف   لبطاقة 
فلساكنة) مغربية,) (.268947 س) ل 
بشاجع فلحسن فألول زنقة فملفرج حي)
  2500 تمتلك) ( شفشاون) فألندلس 

حصة فرتماعية
فلحامل) بالل  فلربي   فلسيد  (-

لبطاقة فلتعريف فلوطنية جقم ل س)
فلساكن) فلساكن  مغربي,) (.184608
حي) (168 جقم) فألول  فلحسن  بشاجع 
  2500 شفشاون  متلك) فألندلس 

حصة فرتماعية
فلسيدة) ( تعيين) تم  (: فلتسييب)
)ملدة) ( فلحدفد فاطمة مسيبة للشركة)

غيب محدودة)
بعد) كلها لفائدة فلشركاء,) فألجباح:)

نقص فملدخرفت فلقانونية)5%   
من) تبتدئ  (: فالرتماعية) فلسنة 
1ج)ديسمرب من) فاتح  نا ر و تنتهي في)
كل سنة ما عدف فلسنة فألولى تبتدئ)

من تاجيخ فلتأسيس.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية) باملحكمة  فلضبط 
 20/01/2022 بتاجيخ) بشفشاون 

تحت جقم)11/2020.
506 P

VIP CLUN NEGOCE SARL
تأسيس شركة 

بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ)
بمد نة) ومسجل  (07/12/2021
ذفت) شركة  تأسيس  تم  طنجة,)
مسؤولية محدودة خصائصها كالتالي):)))
  VIP CLUN NEGOCE (: فلتسمية)

SARL
جأسمالها قدجه):)50.000)دجهم)

تجزئة فلوجود) (: مقرها فالرتماعي)
فلعوفمة قطعة)269)طنجة.))

من) سنة  (99 (: فلشركة) مدة 
فلتأسيس فلنهائي)

فملوضوع:
-)تنظيف

-)أعمال فلبستنة
-)توجيدفت متنوعة

فلرأسمال فالرتماعي و فلشركاء):
مقسمة) دجهم,) (50.000 في) حدد 
إلى)500)حصة فرتماعية موزعة على)

فلشكل فلتالي):
فلحاملة) ( -)فلسيدة فملرني�شي منية)
جقم فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
فلقاطنة) (, مغربية) (.LC15907ج
حي) فالفغاني  فلد ن  رمال  شاجع 
فلشرفاء)شفشاون  متلك)260)حصة)

فرتماعية.

فلسيد فلخرفز مصطفى فلحامل) (-
جقم فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
دجب) فلساكن  مغربي,) (.LC156023
فلسويقة)) حي  (2 جقم) فلغرفندي 
حصة) (120 شفشاون  متلك)

فرتماعية.
فلحامل) سليمان  اسر  فلسيد 
جقم فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
شاجع) فلساكن  مغربي,) (.LC168942
جقم) فلسوق  حي  فالول  فلحسن 
حصة) ( (120 شفشاون  متلك) ( (5

فرتماعية.
فلسيد)) ( تعيين) تم  (: فلتسييب)
ملدة) ( ( سليمان  اسر مسيبف للشركة)

غيب محدودة)
فألجباح):)كلها لفائدة فلشركاء,)بعد)

نقص فملدخرفت فلقانونية)5% .  
من) تبتدئ  (: فالرتماعية) فلسنة 
1ج)ديسمرب من) فاتح  نا ر و تنتهي في)
كل سنة ما عدف فلسنة فألولى تبتدئ)

من تاجيخ فلتأسيس.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بطنجة) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 
جقم) تحت  (0 /01/2022 بتاجيخ)

.249618
507 P

STE FIDAFCO SARL

  TAROUNTE  ش.م .م
تأسيس شركة

بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع) تم  بالبيضاء،) (03-01-2022
محدودة) لشركة  فألسا�شي  فلقانون 
فملسؤولية تتسم بالخصائص فلتالية):
فلتسمية):)TAROUNTE)ش.م.م

فلهدف فالرتماعي):
-فلبيع و فلشرفء)

-فالستيبفد وفلتصد ر
10)زنقة فلحرية)) (: فملقر فالرتماعي)
فلطابق)ج)فلشقة)05))فلدفج فلبيضاء))))))))))))))))))))))
في)) حدد  ( فالرتماعي:) فلرأسمال 
 1000 موزعة على) دجهم،) (100.000
حصة فرتماعية من فئة)100))دجهم)
على) كليا  حرجت  فلوفحدة  للحصة 

فلشكل فلتالي:
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 500 (= محمد بوضاض) ( *فلسيد)
حصة.

 500 (= فملصطفى هالل) ( *فلسيد)
حصة.

فملدة):)99)سنة.
فلسنة فالرتماعية:)من1) نا ر إلى)

1ج)درنرب.
تسيب فلشركة من طرف) ( ( فإلدفجة:)

فلسيد))محمد بوضاض).
بإمضاء) فلشركة  تلتزم  ( فإلمضاء:)
فملسيب فلسيد محمد بوضاض.)))))))))))))

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 
 8090 9 تحت جقم) ( (19/01/2022
بتاجيخ) فلتجاجي  بالسجل  وسجلت 
19/01/2022)تحت جقم)9 5280 .

508 P

شركة  »لو كغصن كافي»   
ش.م.م ش.و 

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدودة لشريك فلوحيد

بتاجيخ)) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بتاجيخ) وفملسجل  ج2/ج2017/0)
»لو) شركة) لشركة  ج2/ج2017/0)

كغصن كافي«)ش.م.م ش.و
فملوضوع:) تعلق نشاط فلشركة

-)مقاول في أعمال و إدفجة فلعمليات)
فلتجاجية

فألعمال،) وتشغيل رميع  إدفجة  (-
وفملطاعم)،)وفلبيتزف)،)وصالون فآليس)
فلخفيفة) فلوربات  ومطعم  (، كريم)
(، وفلخدمة فلذفتية) (، وغرفة فلشوفء)

وغرفة فلشاي)،)وطاولة فلتوزيع.
فملدة):)99)سنة.

،)شاجع صربي) (12 (: فملقر فلرئي�شي)
،)شقة جقم) فلطابق فألول) (، بورمعة)

6،)فلدفج فلبيضاء.
 100.000 في) حدد  فلرأسمال:)
حصة من) (1.000 دجهم مقسمة فلى)
فئة)100)دجهم للوفحدة مرقمة من)1 

إلى)1.000)مقسمة كالتالي):
  1.000 فلد ن) نوج  جبي   ( فلسيد)

حصة.

من) فلشركة  إدفجة  تتم  فإلدفجة:) ( (
قبل فملسيب فلوحيد فلسيد جبي  نوج)
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلد ن 
فلوطنية جقم)2جPN 8190)فلكائن ب)

فرنسا
إلى فالحتياطي) (٪(5 إصالح فألجباح:)

فلقانوني))وفلباقي متاح للشركاء
تبدأ سنة فلعمل في) سنة فلعمل:)
فألول من  نا ر وتنتهي في)1ج)ديسمرب)

من كل عام
بمكت ) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلتسجيل 
تحت) 29/ج2017/0) بتاجيخ) فلبيضاء)
بالسجل) فملسجل  (00630848 جقم)
بتاجيخ) ج0ج.ج7ج) فلتجاجي تحت جقم)

29)ماجس)2017)بالدفج فلبيضاء.)
لإلشاجة و فلتنبيه

509 P

INES IMMOPRO
شركة ذفت مسؤولية محدودة

برأس مال 100.000 دجهم
مقرها فالرتماعي: 92 شاجع 

فلزقطوني شقة جقم 6 فلطابق فلثاني 
رليز، مرفكش

إعالن فلتأسيس
فملؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
2021/ج02/0)فملسجل بتاجيخ) بتاجيخ)
19/05/2021)تم تأسيس شركة ذفت)
فملسؤولية فملحدودة ذفت فلخصائص)

فلتالية):
 INES فالرتماعية:) فلتسمية 

IMMOPRO
فملوضوع فالرتماعي:

منازل لالستخدفم فلسكني) بناء) (-
وفلتجاجي على قطعة فألجض

للسكن) فملنازل  فستغالل  (-
وللتأريب

-)فإلنعاش فلعقاجي
فملقر فالرتماعي:

 6 شاجع فلزقطوني شقة جقم) (92
فلطابق فلثاني رليز،)مرفكش

مال) جأس  فملال:) حدد  جأس 
مقسم) دجهم  (100.000 في) فلشركة 
للحصة) (100 ب) حصة  (1.000 فلى)

فلوفحدة محرجة كاملة.

فلتسييب:) قوم بتسييب فلشركة كل)
من):

فملقيم) ملين حمزة  برفدة  فلسيد  (-
في:)شاجع فملقاومة فلطابق فلرفبع شقة)
للبطاقة) فلحامل  فلدفجفلبيضاء) (9 

EE2فلوطنية جقم):)5ج07ج
فملقيم) نبيل  ملين  برفدة  فلسيد  (-
فلشمالي) فلبساتينالنخيل  شاجع  (: في)
فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  مرفكش 

.EEجقم):)05909ج
فلشركة) مدة  حددت  فملدة:)
في99سنة فبتدفء)من تاجيخ تأسيسها.

تم فلقيام باإل دفع فلقانوني لدى)
فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  كتابـة 
تحت) (28/05/2021 بمرفكش بتاجيخ)

جقم)97  12.
510 P

CENTRE RIAD AL KARIA
مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) (2012 ج1) ونيو) في) بالبيضاء،)
تحرير فلقانون فالسا�شي لشركة ذفت)
باملوفصفات) فملحدودة  فملسؤولية 

فلتالية):
فلتسمية):)سونتب جياض فلقرية).

فملجال):)محطة بنز ن).
دجهم) (100.000 فملال:) جأس 
مقسمة فلى)1000)حصة بقيمة)100 

دجهم لكل حصة).
(: فلسيد فلزيني محمد) فلحصص:)

500)حصة)
فلسيد ضميب محمد):)500)حصة

:)تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب)
فلسيد ضميب محمد و فلسيد فلزيني)

محمد.
فال دفع) تم  فلقانوني:) فال دفع 
لالستثماج) فلجهوي  باملركز  فلقانوني 

بالدفج فلبيضاء.
فلتسجيل) تم  فلتجاجي:) فلسجل 
فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجي  بالسجل 
جقم) تحت  (2012 25) ونيو) بتاجيخ)

.262321
مؤجخ) عرفي  عقد  وبمقت�شى 
 2020 شتنرب) (28 بتاجيخ) بالبيضاء)

تمت فلتعد الت فلتالية):

فلسيد) بتوقيع  فلشركة  تسيب  (-

بدل) محمد  أوفلزيني  ( محمد) ضميب 

فلتوقيع فملشتبك)

فالسا�شي) فلقانون  تحد ث  (-

للشركة)

باملحكمة) فلقانوني  فال دفع  تم 

أكتوبر) (15 بتاجيخ) فلتجاجية بالبيضاء)

2020)تحت جقم)749886.

511 P

 CENTRE PRIVE HIBAT

COURS  SARL
تأسيس شركة محدودة فملسؤولية 

فملحرج) فلعرفي  للعقد  تبعا 

بتاجيخ2022-01-03،)تم إنشاء)شركة)

محدودة فملسؤولية و فلتي لها فملميزفت)

فلتالية):)

 CENTRE PRIVE فلتسمية:)

HIBAT COURS  SARL

فلغرض فالرتماعي:)

فالستشاجة وفلتكوين.))

فلشرف) تجزئة  فالرتماعي:) فملقر 

فملجموعة)2)ب11)شقة)9حي فاللفة،)

فلدفج فلبيضاء.

ملدة) فلشركة  أسست هذه  فملدة:)

99)سنة.

في) فملال  جأس  حدد  (: فملال) جأس 

 1000 دجهم مقسمة على) (100.000

100)دجهم) حصة فرتماعية من فئة)

للحصة فلوفحدة).

تسيب فلشركة من طرف) فلتسييب:)

فلسيدة))هبة هللا جشدي)))ملدة))تالث)

سنوفت قابلة))للتجد د.

تبتدئ فلسنة) فلسنة فالرتماعية:)

1ج  1) نا ر و تنتهي في) فالرتماعية في)

درنرب.)

فلجهوي) باملركز  فإل دفع  تم 

بتاجيخ فلبيضاء) بالدفج   لالستثماج 

.14-01-2022
للخالصة و فلبيان)

هبة هللا جشدي)))

512 P
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KA.IO.KWA
SARL AU

 26AVENUE(MERS(SULTAN
 ETAGE(N°1 APPT(N°3

CASABLANCA
تأسيس شركة

بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
فلبيضاء،) بالدفج  (2021 أكتوبر) (28
تم وضع فلقانون فألسا�شي لتأسيس)
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة ذفت)
شريك وحيد بالخصوصيات فلتالية):
 KA.IO.KWA SARL (: فلتسمية)

AU
فإلعالنات) (: فلشركة) غرض 
فإلعالنية) فلوساطة  وفإلشهاجفت،)
باإلعالن) ما  تعلق  وكل  وفإلشهاجية،)

وفإلشهاج.
شاجع مرس) (26 (: فملقر فالرتماعي)
فلسلطان فلطابق جقم)1)فلدوج جقم)ج  

فلدفج فلبيضاء.
فلسيد) طرف  من  (: فلتسييب)
ملدة) للشركة  مسيب  بوملان،) فلحسين 
خلق) من  وم  فبتدفء) محدودة  غيب 

فلشركة.
في) فلرأسمال  حدد  (: فلرأسمال)
 1000 إلى) مقسم  دجهم  (100.000

حصة ب)100)دجهم لكل حصة.
في) فلشركة  مدة  حددت  (: فملدة)
تسجيلها) تاجيخ  من  فبتدفء) عاما  (99

بالسجل فلتجاجي.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
وفملسجل) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 
بالسجل فلتجاجي تحت جقم)807 52 

بتاجيخ)6)ديسمرب)2021.
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BUROPAF SARL
 Société à responsabilité limitée
au(capital(de 100.000 dirhams
 Siège(social : Casablanca – 12

 Rue(SabriBoujemaa 1er(EtgAppt
 N° 6

 R.C. N°: 413717 Casablanca
إضافة عالمة تجاجية 

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
5) نا ر2022  بتاجيخ) فلعادي  فلغيب 

تقرج ما لي):)

)تحت إسم) إضافة عالمة تجاجية)
. VOTRE FOURNITURE

بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلتجاجي 
فلبيضاء)بتاجيخ) 2) نا ر)2022)تحت)

جقم)2684.
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 CAFÉ GLACIER
MAMOUYOUNESS

بتاجيخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
2021))قام شركاء)شركة) 0ج))درنرب)
 Café Glacier MAMOUYOUNESS
فملتوفردة ب)ج7ج)حي فلحرية))فلعالية)

فملحمد ة.))
ذفت فلسجل فلتجاجي تحت جقم)
فلعام) للجمع  محضر  بوضع  9ج1 ؛)

فالستثنائي بالقرفجفت فلتالية:
فالرتماعية) فلحصص  نقل  (-
بمقت�شى فلوفاة مع تعد ل فملادتين)6 

و)7)من فلنظام فألسا�شي):
 500.000 فالرتماعي) فلرأسمال 
5000)حصة بمبلغ) دجهم مقسم إلى)

100)دجهم مملوكة من قبل:
(((((((((((((((((: فلساكن) فرميعة  فلسيدة  (•

657)حصة.
((((((((((((((((((: حميمون) نعيمة  فلسيدة  (•

157)حصة.
((((((((((((((((((: ( ( ( مامون) طاجق  فلسيد  (•

1125)حصة.
(((((((((((((((: مامون) أمين  محمد  فلسيد  (•

1125)حصة.
((((((((((((((((: ( ( ( ( ( ( مامون) مريم  فلسيدة  (•

812)حصة
(((((((((((((((((: ( ( ( ( ( ( ( مامون) ليلى  فلسيدة  (•

812)حصة.
(((((((((((((((((: ( ( ( ( ( مامون) سلمى  فآلنسة  (•

12ج)حصة.)))
فملرحوم) فسم  على  فلتشطي   (-
تعيين) و  فلتسييب  من  مامون  محمد 
فلسيدة مريم مامون فلحاملة للبطاقة)

.PN804286(فلوطنية جقم
صالحية) مع  وحيدة  كمسيبة 

فلتوقيع فالرتماعي.

-)تحيين فلنظام فألسا�شي

بكتابة) تم  فلقانوني  فإل دفع 

فإلبتدفئية) باملحكمة  فلضبط 

بتاجيخ) (71 جقم) تحت  باملحمد ة 

.18/01/2022
فإلدفجة

515 P

 DX SARL 
شركة ذفت مسؤولية محدودة

» DX SARL «شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة جأسمالها 100.000 دجهم 

مقرها فالرتماعي  52 شاجع عبد 

فملومن فلطابق   جقم 2  فلبيضاء.

- فلسجل فلتجاجي جقم 01جج7 / 

فلبيضاء.

- فلضريبة فلجبائية جقم 45960532

- فلتعريف فملوحد : 

002601942000010

تفويت حصص فرتماعية
بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بالدفج)

قرج) (01/12/2021 بتاجيخ) فلبيضاء)

 DX فلجمع فلعام فالستثنائي لشركة)

SARL)شركة ذفت مسؤولية محدودة)

ما لي):

 IMANE فلسيدة) تفويت  (-

حصة فرتماعية)  100  QMICHOU

100)دجهم لكل حصة لفائدة) بقيمة)

حصة) (DRISS KHAYI1000 فلسيد)

لكل) دجهم  (100 بقيمة) فرتماعية 

حصة.

DRISS KHAYI فلسيد) تعيين  (-

غيب) فرل  فلى  للشركة  وحيد  كمسيب 

محدود.

فلقانوني) فلشكل  تحويل  (-

مسؤولية) ذفلت  شركة  من  للشركة 

ذفت) شركة  فلى  (SARL محدودة)

 مسؤولية محدودة ذفت شريك وحيد

.SARL AU

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ)) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

1/12/2021ج)تحت جقم)806759.
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H&LI GROUP
شركةمجهولة

جأسمالها 7.000.000  دجهم
فملقر : 7 1فقامةففا طابق 2  مكت  
جقم ج2  بوكس  1 شاجع فملقاومة، 

فلدفج فلبيضاء
فلسجل فلتجاجي عدد:07جج21

فستثنائي  وم) محضر  بمقت�شى 
شركة) ( قرجت) (،.25/11/2021.

فملعرفة بإسهاب أعاله ما  لي):
فلتجاجي) فلنشاط  توسيع  (-

للشركة.
وفملساعدة) فملشوجة  تقد م  (-
فلشركات على فملستوى) ومرفقبة أدفء)

فملالي وفلتنظيمي وفإلدفجي.
وتنفيذ) تحد د  في  فملساعدة  (-

فالستبفتيجيات.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ:) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 
01/2022/ 1)تحت جقم)97ج808.

516P مكرر

HEXABIOGEN
زيادة جأسمال فلشركة ومرفرعة 

فلنظام فألسا�شي
بمقتـــ�شى عقد عرفي،)مأجخ بتاجيخ)
 HEXABIOGEN(،(2021(10)ديسمرب

s.a.r.l؛)تقرج ما  لي:
عشرة) من  فملال  جأس  زيادة  (•
آالف دجهم)(10.000)دجهم))إلى ستة)
دجهم)،) (6.000.000) دجهم) مال ين 
كل ذلك بتضمين د ون معينة سائلة)
قدجه) إرمالي  بمبلغ  (، ومستحقة)
وتسعين) وتسعمائة  مال ين  خمسة 
(، دجهم)) (5.990.000) دجهم) ألف 
فلتفضيلي) فالشتبفك  حق  إلغاء) مع 
شركة) للشريك،) حصرًيا  محجوز 
CLINI HOLDING)فملساهم فلوحيد.
•)تعد ل فملادتين)7)و)8)من فلنظام)

فألسا�شي.
فلتأسي�شي) فلقانون  إصالح  (•

للشركة.
•)فلصالحيات فملمنوحة.
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AZOUZ.SN  S.A.R.L AU 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

بشريك وحيد
جأسمالها 100.000 دجهم 

مقرها فالرتماعي  جقم 1 حميوش 

شفشاون.

بتاجيخ) 1  عرفي  عقد  بمور  

تم عقد فلجمع فلعام) ( (2021 درنرب)

فالستثنائي تقرج ما  لي)

-)فلغاء)فلنشاط فلتالي من فلضريبة)

فملهنية

-)فالستيبفد وفلتصد ر.

-)إضافة نشاط ممون فلحفالت)))

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية) باملحكمة  فلضبط 

  07/01/2022 بتاجيخ) بشفشاون 

تحت جقم)06/2022
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LABO M
تحويل فملقر فالرتماعي

مؤجخ) عرفي  عقد  بمور  

 2021 نونرب) (15 بالبيضاء) وم)

ومسجل بنفس فملد نة قرجت شركة

فملهام)) شركة محدودة  (LABO M

ذفت))))) دجهم  00.000ج) وجأسمالها)

محمد) شاجع  (97 (: فلرئي�شي) ( فملقر)

فلخامس فلدفج فلبيضاء

ما  لي:)

-)تحويل فملقر فالرتماعي إلى):)

 Route côtière de

 Mohammedia Km 10.5

 Lotissement( Est( Lot( n°( 1( Ain

.Sebaa, Casablanca
فلقانون) من  ( ( فملادة) تعد ل  (-

فألسا�شي للشركة

إعادة صياغة فلنظام فألسا�شي) (-

للشركة

فإل دفع):)تم فإل دفع فلقانوني لدى)

فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  كتابة 

بالبيضاء) وم)18/01/2022))و تحت)
جقم)808763.

للنشر و فلبيان.
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SANT’ETHIC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

بشريك وحيد جأسمالها 1.000.000 

دجهم

فملقر فالرتماعي : 10 شاجع فلحرية.. 

فلطابق ج. فلشقة 6 فلبيضاء 

فلسجل فلتجاجي.  367765

فالستثنائي) فلعام  فلجمع  قرج 

فملنعقد بتاجيخ)15/11/2021)لشركة

SANT’ETHIC SARL)ش.م.م ما  لي):
 120.000 فلرأسمال) زيادة  (-

دجهم) (1.000.000 فالصلي) لرأسمال 

ليصل فلى)1120.000)دجهم

-)تم تحين فلنظام فالسا�شي لشركة)

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفج) فلتجاجية  للمحكمة  فلضبط 

جقم) تحت  (6/01/2022 فلبيضاء،)

7 1

520 P

شركة  »لو كغصن كافي»   

ش.م.م ش.و 
بيع حصص دفخل فلشركة

في نها ة محضر وعقد خاص لعمر)

ش.م.م) كافي«) كغصن  »لو  فلشركة)

 2017 أكتوبر) 1ج) بتاجيخ) ( ش.و)
قرج) (،11/01/2017 في) فملسجل 

شركاء)فلشركة فملذكوجة ما  لي):

(: فلشركة) دفخل  حصص  بيع  (-

)500)حصة)

فلسيد جبي  نوج فلد ن) (: فلبائع) (*

)500)حصة)

*)فملشتب ان):)

( خوششان  اسين)• فلسيد 

)250)حصة)

( عبد)• فلقاسم  أبو  فلسيد 

فلجليل)(250)حصة)

-)تحويل فلشكل فلقانوني للشركة)

من شركة ذفت) (* لو كغصن كافي) (*

فلوحيد)) للشريك  مسؤولية محدودة 

إلى شركة ذفت مسؤولية محدودة)

من) و7) و6) (1 فلفصول) تغييب  (-

قانون فلشركة.

-)تحيين فلقانون فلجد د للشركة.)

بمكت ) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلتسجيل 

تحت) (11/02/2017 بتاجيخ) فلبيضاء)
بالسجل) فملسجل  (00648268 جقم)

  R.C(N(°(373.303(فلتجاجي تحت جقم

/)فلدفج فلبيضاء
لإلشاجة و فلتنبيه
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HEALTH DEVELOPEMENT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة ذفت 

شريك وفحد

مقر فلشركة: 19 شاجع ڤال فلوغي 

فملعاجيف فلدفج فلبيضاء

تحيين فلنظام فألسا�شي للشركة
فلنظام) تحيين  بمور  

 HEALTH لشركة) فألسا�شي 

ذفت فملسؤولية) (DEVELOPEMENT

فملحدودة ذفت شريك وفحد)

فملسجلة) (،2020/10/22 بتاجيخ)

فلبيضاء) للدفج  فلتجاجي  فلسجل  في 

فإن خصائص) (،163107 تحت جقم)

فلشركة هي كما  لي

 HEALTH (: فلتسمية)

    DEVELOPEMENT

ذفت) شركة  فلقانوني:) فلشكل 

شريك) ذفت  فملحدودة  فملسؤولية 

وفحد
مقسمة) (1.100.000 (: جأس فملال)

إلى)11.000)حصة)

مقر فلشركة:)19)شاجع ڤال فلوغي)

فملعاجيف فلدفج فلبيضاء

عبد) فلوحيد:) وفملسيب  فلشريك 
فلوطنية) فلبطاقة  جقم  فلحي أخياط.)

 Z9972ج

هدف فلشركة):

فلغرض من فلشركة هو في كل من)

فملغرب وفلخاجج،)بشكل مباشر أو غيب)

مباشر،)نيابة عن نفسها أو باملشاجكة

فلتعبئة،) فلتصنيع،) فلتحضيب،) (-

فلتقسيط،) بالجملة،) فلبيع  فلشرفء،)

هذه) ورميع  وفلتصد ر  فالستيبفد 

فلعمليات لنفسها ولآلخرين لجميع)

فملنتجات فلصيدالنية أو أرهزة طبية)
فملختربي) فلتشخيص  في  كوفشف  أو 
ومنتجات) فلتجميل  أو مستحضرفت 
وفملكمالت) فلشخصية  فلنظافة 
فملنتجة) فلكيميائية  وفملوفد  فلغذفئية 
فملعمول) فلقانونية  لألحكام  وفقا 
فلجهات) لتبفخيص  وخاضعة  بها 

فملختصة
-)بشكل عام،)رميع فلعمليات فلتي)
أو) مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 
 غيب مباشر باألنشطة فملذكوجة أعاله
تطوير) تعزز  أن  فملحتمل  من  أو  (

فلشركة
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 SOCIETE PICKALBATROS 
 MOROCCO FOR TOURISM

AND INVESTEMENT
 SOCIETE ANONYME AU

CAPITAL(DE 300.000.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : APPT(A2,
 KOUDIATE LAABID AV

ABDELKARIM
 ROUTE(DE(CASA –

MARRAKECH
إنشاء فرع للشركة

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائى)
تم تأسيس) مؤجخ في)16/12/2021،)
فروع لشركة وذفت فملميزفت فلتالية):

شاجع) ملتقى  (: فالرتماعي) فملقر 
فملناجة وشاجع محمد فلسادس مرفكش)
فلسادس) محمد  شاجع  ملتقى 
وشاجع موالي جشيد فلى فملناجة كولف)

SAVOYMARRAKECH(فلىفندق
فلسادس) محمد  شاجع  ملتقى 
 BUDDHA فلى) جشيد  موالي  وشاجع 
فلرقم) تجزئة  (BAR MARRAKECH
أ.ب.س.تجماعة فوجير) تجزئة س.) (5

فكاد ر)
بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية)) فملحكمة  لدى  فلتجاجي 
(،18/01/2022 بتاجيخ) بمرفكش،)

تحت جقم)1872ج1
ملخص قصد فلنشر
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 LINK NEGOCE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 152 
جقم 2 شاجع فلقدس حي موالي عبد 

هللا فلدفج فلبيضاء فملغرب.
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

15095ج 

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) 01/2022/ج0) في) فملؤجخ 

فملصادقة على:

عمر) فلسيد  حصص  تفويت  (-

إرمالية) بقيمة  حصة  (250 حمدي)

لفائدة فلسيد خليل) ( دجهم) (25.000

حمدي

-)فستقالة فلسيد عمر حمدي من)

تسييب فلشركة و تعيين فلسيد خليل)

حمدي مسيب وحيد للشركة)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

01/2022/ج1)تحت جقم)808175.
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 ZEYNALAB
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 1 شاجع 

فلسفيب فبن عائشة جقم 6 فلصخوج 

فلسودفء فلدفج فلبيضاء فملغرب.
جقم فلتقييد في فلسجل 

فلتجاجي374765 

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (27/10/2021 في) فملؤجخ 

فملصادقة على:

-)تفويت حصص فلسيد فلحسين)

إرمالية) بقيمة  حصة  (500 ليهي)
50.000)دجهم))لفائدة فلسيدة بشرى)

رامع

ليهي) فلحسين  فلسيد  فستقالة  (-

فلسيدة) تعيين  و  فلشركة  تسييب  من 

بشرى رامع مسيبة وحيدة للشركة

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

12/01/2022)تحت جقم)ج80807.
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 ETOILE AROMATIC
SARLAU

توسيع فلنشاط فلشركة
زيادة فلرأسمال

تغييب فملقر فالرتماعي للشركة
تحين فلنظام فألسا�شي

فتخذه) قرفج  أحكام  بمور  
 ETOILE لشركة) فلوحيد  فلشريك 
ش.م.م) (AROMATIC SARLAU
 1 /10/2021 بتاجيخ) فملنعقد 

بالبيضاء.)قرج ما  لي:
صنع) فلشركة:) نشاط  توسيع  (-

وبيع فلعطوج))
جفع فلرأسمال) زيادة فلرأسمال:) (-
بإضافة)900.000)دجهم فلى)100.000 

دجهم ليصل فلى)1.000.000)دجهم)
-)حصة أسهم جأس فملال فململوكة)
 10.000 فلد ن) فلناصري عز  للسيد 

سهم
للشركة) فالرتماعي  فملقر  تغييب  (-
فلحي فلصناعي حي موالي جشيد) من:)
فلطابق فلسفلي) (26 فلرقم) (2 فلزنقة)

فلدفج فلبيضاء))
موالي) حي  فلصناعي  فلحي  إلى:)

جشيد تجزئة)17/16)فلدفج فلبيضاء)
-)تحين فلنظام فألسا�شي)

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفج) فلتجاجية  للمحكمة  فلضبط 
تحت) (15/12/2021 بتاجيخ) فلبيضاء)

جقم)82  80
526 P

LE RELAIS GOURMET
شركة ذفت مسؤولية محدودة 

جسمالها 10.000 دجهم
فلكائن مقرها: 16، زنقة فلضميب 

فلكبيب  
فلدفج فلبيضاء

تنمية وفلتشطي  على رزء من 
غرض فلشركة 

فلعاد ة) غيب  فلقرفجفت  بمور  
 22 و) ج1) وليوز  بتاجيخي) للشركاء)
 LE RELAIS« لشركة) (2021 نونرب)
ذفت شركة  (،» (GOURMET

)مسؤولية محدودة جسمالها)10.000 
فلكائن مقرها بالدفج فلبيضاء) دجهم،)
16،)زنقة فلضميب فلكبيب،)تقرج ما  لي:
فلعامة) فلتغذ ة  نشاط  إضافة  (-

لغرض فلشركة)؛
-)حذف نشاط فملطعم من غرض)

فلشركة؛
أصبح) فلتعد الت،) هذه  إثر  على 
فألسا�شي) فلنظام  من  فلثاني  فلفصل 

محرجف كما  لي:
فلفصل فلثاني:)فلغرض

بكيفية) فلشركة  غرض   كمن 
مباشرة أو غيب مباشرة لها نفسها أو)

باملشاجكة أو لألغياج في:
-)فلتغذ ة فلعامة؛

فملوفد) لكل  فلتجاجي  فلتمثيل  (-
وفلسلع وفلخدمات دون تحد د؛
-)باقي فلنشاطات بدون تغييب

على إثر هذف فلتعد ل،)تمت إعادة)
صياغة فلنظام فألسا�شي للشركة.

فلقانونيين) باإل دفعين  فلقيام  تم 
لدى فملحكمة فلتجاجيـة للدفج فلبيضـاء)
جقم) تحت  (2021 شتنرب) (20 بتاجيخ)
 2022 ج1) نا ر) وبتاجيخ)  10ج79)

تحت جقم)808192. 
عن فملستخلص وفلبيانات
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 KOZIS FORMATION ET
ACCOMPAGNEMENT SARL

شركة ذفت مسؤولية محدودة، 
جأسمالها 10.000دجهم

 مقرها فالرتماعي: 536 شاجع 
بانوجفميك  بولو فلبيضاء

فستقالة مسيب
تعين مسيب  رد د

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
فستثنائيا  وم)) فملنعقد  فلعادي 
قرج فلشريك فلوحيد)) (27/12/2021
فملعرفة) ( (KOZIS SARL لشركة)

بإسهاب أعاله ما  لي:
فلسيد) فستقالة  على  فملوففقة  (-
في) مسيب  منص   من  سعيد  لزجق 

فلشركة)
-)تعين مسيب رد د فلسيدة))سناء))

قباج).

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (-
بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 
18/01/2022))تحت) فلبيضاء)بتاجيخ)

عدد)808864
528 P

صوطوجيك ش.ذ.م.م

 OMEGA اوميكا ريال استات
REAL ESTATE

شركة محددة فملسؤولية ذفت 
فلشريك فلوحيد

جأسمال: 100.000 دجهم
مقر فلشركة  : 5 زنقة أكيتان حي 

كوتيي فلدفج فلبيضاء
سجل فلتجاجي  جقم جج577  . فلدفج 

فلبيضاء
فلتعريف فلضريبي جقم 42769794

فلزيادة في فلرأسمال عينا
 10 مؤجخ) قرفج  أحكام  بمور  
فلوحيد) فملسيب  قرج  (،2022  نا ر)
بمبلغ) فلشركة  مال  جأس  في  زيادة 

00.000ج.8))دجهم)
فلعينية،) فملساهمات  ( خالل) من 

مما  ؤدي إلى نشر فلبيانات فلتالية):
فلبيان فلسابق:

جأسمال):)100.000)دجهم).
فلبيان فلجد د:

جأسمال):)00.000 .8)دجهم).
فلقرفج) لهذف  فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية  باملحكمة 
جقم) تحت  (19/01/2022 بتاجيخ)

.2129
عن فملستخلص وفلبيانات

فملد رية
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فألستاذ وحيد فلخيبي
موثق

16،)زنقة فلحسين بن علي،)فلدفج فلبيضاء

ACTUS INVEST
ش.م.م

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثق بالدفج) فألستاذ وحيد فلخيبي،)
(،2022 7) نا ر) بتاجيخ) فلبيضاء،)
 ACTUS INVEST شركة) قرج شركاء)

ش.م.م،)ما  لي):
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فالرتماعي) فإلمضاء،) تغييب 

للمسيب ن حيث أصبحت متفرقة.

إحدى) بإمضاء) فلشركة  تمثيل 

فملسيب ن فقط.
فلقانون) من  ج ) فلبند) وتغييب 

فألسا�شي للشركة.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية بالدفج)

 2022 20) نا ر) بتاجيخ) فلبيضاء،)

تحت جقم)ج80927.
من أرل فلخالصة وفإلشهاج

ذ.)وحيد خيبي
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 MOHAMED FOUAD

MOUMNI
عقد تسييب حر

بمور  عقد عرفي مؤجخ بالدفج)
قرج) (2020 ديسمرب) (7 فلبيضاء) وم)

فلقاطن فؤفد  محمد  مومني   فلسيد 
ب):)10)و)12)زنقة فملهندس شروي حي)

فلوفزيس فلدفج فلبيضاء.

لألصل) فلحر  فلتسييب  تفويض 

فلتجاجي فملتكون من):
زنقة) (55 (: ب) فلكائن  فملحل 

فلدفج) (8 جقم) محل  ستبفسبوجغ 

فلبيضاء.
زنقة) (10-12 (: ب) فلكائن  فملحل 

محمد فلباعمرفني فلدفج فلبيضاء.
فملحل فلكائن ب):) 2)زنقة بادوكالي)

فلدفج فلبيضاء.
فملحل فلكائن ب):) 2)زنقة بادوكالي)

(فلطابق))فلدفج فلبيضاء.

ذفت) (MOUMNI(&(FILS لشركة)
زنقة فوالد زيان) (27 (: فملقر فالرتماعي)

فلدفج) فلياسمين  برج  جوفق  (5 مبنى)

في شخص ممثلها فلقانوني) فلبيضاء)

وفلسيد) جضا  محمد  مومني  فلسيد 

من) مومني عبد هللا ملدة سنة فبتدفء)

فاتح ماجس)2019)إلى غا ة)28)فربف ر)

2020)ل):
زنقة) (55 (: ب) فلكائن  فملحل 

فلدفج) (8 جقم) محل  ستبفسبوجغ 

فلبيضاء.

زنقة) (10-12 (: ب) فلكائن  فملحل 

محمد فلباعمرفني فلدفج فلبيضاء.

وملدة سنة فبتدفء)من فاتح أكتوبر)

2020)إلى غا ة)0ج)سبتمرب)2021)ل):

فملحل فلكائن ب):) 2)زنقة بادوكالي)

فلدفج فلبيضاء.

فملحل فلكائن ب):) 2)زنقة بادوكالي)

(فلطابق))فلدفج فلبيضاء.
للنشر وفلبيان
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 PROVISOUND S.A.R.L

D’ASSOCIE UNIQUE
شركة ذفت مسؤولية محدودة ذفت 

شريك فلوحيد

جأسمالها: 1.000.000 دجهم

مقرها فالرتماعي: 81 شاجع فلقدس 

فلطابق فلسفلي إقامة فلخضرفء 

فلبيضاء

فلسجل فلتجاجي 95987

فلتعريف فلضريبي: 02520963

تغييب هدف فلشركة
نقل فملقر فالرتماعي للشركة

في) مؤجخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 

فلوحيد) فلشريك  قرج  01/2022/ج)

 PROVISOUND S.A.R.L لشركة)

D’ASSOCIE UNIQUE)ما  لي:

-)تغييب فلهدف:)بيع وشرفء)وتسجيل)

وتوزيع معدفت فالفالم وقرص فألفالم)

ورميع ما  تعلق بهذف فملجال)

من) فملقر  :نقل  فالرتماعي) فملقر  (-

مجمع))فقامة فلضمان)ج)ت.101)عين)

)فلطابق)) 81)شاجع فلقدس) فلى) ( فلشق)

فلسفلي))إقامة)))فلخضرفء))فلبيضاء))

فألسا�شي) فلنظام  تعد ل  (-

وفملصادقة عليه

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

تاجيخ) ب  فلبيضاء) للدفج  فلتجاجية 

18/01/2022)تحت جقم)808760

تم تعد ل فلسجل فلتجاجي في)18 

من) (1908 فلرقم) تحت  (2022  نا ر)

فلسجل فلزمني.

532 P

صوطوجيك ش.ذ.م.م

كرينو انفست 
شركة ذفت مسؤولية محدودة ذفت 

شريك وحيد
جأسمال: 000 2.000 دجهم

مقر فلشركة : فلطريق فلتالت فلرقم 

1101 , دوفج حرت فلحمري دفج بوعزة 

, فلدفج فلبيضاء  

سجل فلتجاجي جقم  5 ج25ج 

ديسمرب) 1ج) ( بمور  قرفج بتاجيخ)

2021,)قرج فملسيب فلوحيد ما لي):)

إلى:) فلحالي  فلشركة  مقر  نقل  (-
فلرحمة))2,)جقم)16,)نوفصر دفج بوعزة,)

فلدفج فلبيضاء.

-)فلتغييب فلكامل للقانون فألسا�شي)

للشركة

فلقانوني لقرفج فملسيب) تم فإل دفع 

للدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلوحيد 

)تحت) (2022 ) نا ر) (21 فلبيضاء) وم)

فلرقم)  25.
عن فملستخلص و فلبيانات

فملد رية)))))))))

533 P

STE FRK IMMO
شركةذفت فملسؤولية فملحدودة 

بمساهم وحيد
جأسمالها 100.000 دجهم.

فلسجل فلتجاجي جقم 851 10/ 

مرفكش

بمقت�شى عقد فلجمع فالستثنائي)

فملؤجخ ب)29/12/2021)قرج فلشركاء)

ما  لي):

-)تغييب فملقر فالرتماعي للشركة من)

فلعنوفن فلقد م سيتي محمد ة بوكاج)

مرفكش) (17 فلشقة) عماجة فلكرفم52)

جقم) ب  فلكائن  فلجد د  فلعنوفن  فلى 

 2 جقم) فملكت   فألول  فلطابق  (105

فلشريفية مرفكش.

تم فلقيام باإل دفع فلقانوني لدى)

فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  كتابة 

بتاجيخ) 1819ج1) ( بمرفكش تحت جقم)

.17/01/2022

534 P

PRIVILEGE PRESSING

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

فملؤجخ في))25/11/2021

مسؤولية) ذفت  شركة  حل  تقرج 

جقم) فلوحيد  فلشريك  ذفت  محدودة 

فلتقييد في فلسجل فلتجاجي)1ج719ج

مبلغ جأسمالها)100.000)دجهم

ج2  و حدد مقر فلتصفية ب جقم)

زنقة جفسين فقامة فاسيلة فال فلوجي)

فملعاجيف فلدفج فلبيضاء)فملغرب

عاقل) فلسيدة  اسمينة  عينت  و 

وعنوفنها تجزئة موالي فدجيس زنقة)ج 

جقم)27)كاليفوجنيا فلبيضاء)

باملحكمة) فلقانوني  فال دفع  وتم 

بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

29/12/2021)تحت جقم)806406

535 P

KBY CONSO SARL 

سجل تجاجي عدد 9  50ج   

فلحل فملسبق للشركة.
 01 ( بتاجيخ) بمقت�شى عقد عرفي 

قرج فلجمع) بالبيضاء) ( (2021 ( درنرب)

 KBY ( لشركة) فالستثنائي  فلعام 

CONSO)شركة))محدودة فملسؤولية))

ج21  دجهم) (100.000 جأسمالها)

فلعماجة)ج1)فملجموعة)1)جياض فاللفة))

فلدفج فلبيضاء)فلتالي

 KBY للشركة) فملسبق  فنحالل 

بوسرغين) ( و تعيين فلسيد) (CONSO

 وسف مصفيا للشركة؛)تحد د مقر)

فملستشفيات) زنقة  ( 2 (- فلتصفية)

فلطابق)ج)فلشقة أ2ج)حي فملستشفيات))

فلدفج فلبيضاء.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

جقم))) تحت  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

808980)بتاجيخ)19)درنرب)2022 .
لإلشاجة))و فلبيان)

536 P
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 TRE LIONI SARL D’AU 
طري ليوني

جفسمالها 100.000 دجهم
 ج1 زفوية طريق فوالد زيان وزنقة 

فصوفن فلشقة جقم 7
فلطابق فلرفبع فلبيضاء

فلسجل فلتجاجي ج9ج.0ج 
قفل فلتصفية   

فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 
في) فملؤجخ  للشركة  فالستثنائي 
بمقرها) وفملنعقد  (07/12/2021

فالرتماعي تقرج ما  لي:)
فملصادقة على عملية فلتصفية) (-

وفإلعالن عن قفلها)
عمر) ( فلشركة) مصفي  إبرفء) (-

صالحة فالبرفء)فلتام
بالـمحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
جقم)) تحت  بالبيضاء) فلتجاجية 

 80907)بتاجيخ))19/01/2022.
مقتطف وبيان)
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ZIAD IYAD TRANS
SARL AU

شركة ذفت مسؤولية محدودة
وذفت فلشريك فلوحيد في طوج 

فلتصفية
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي

0717ج1
حل فلشركة

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
حل) تقرج  (2021 ماي) في) ) فملؤجخ 
 ZIAD IYAD TRANS SARL شركة)
دجهم) (100.000 جأسمالها) مبلغ  (AU
شاجع) هو  فالرتماعي  مقرها  وعنوفن 
جقم) 1  شقة  (79 فلرقم) سينا  فبن 
أكدفل فلرباط نتيجة لعدم ورود أي)

نشاط تجاجي.
فبن) بشاجع  فلتصفية  مقر  حدد 
أكدفل) 79)شقة جقم) 1) سينا فلرقم)

فلرباط.
رالل) برطلين  فلسيد  تعيين  وتم 

كمصفي للشركة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نوفمرب) (15 بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)119095.
538 P

 COCHIA ELECTRO
شركة ذفت مسؤلية محدودة

 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : عماجة 

K97 فملحل 7 فهل لغالم - 20000 

فلدفج فلبيضاء فملغرب .

قفل فلتصفية
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

75 01ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج حل) (2021 نونرب) (11 فملؤجخ في)

ذفت) شركة  (COCHIA ELECTRO

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد مبلغ جأسمالها)50.000)دجهم)

عماجة) فإلرتماعي  مقرها  وعنوفن 

 20000 (- فهل لغالم) (7 فملحل) (K97

فملغرب نتيجة لتوقف) فلدفج فلبيضاء)

منذ) للشركة  فلتجاجي  فلنشاط 

سنوفت

و عين:

وعنوفنه) ضيضيب  مباجك  فلسيد 

20000)فلدفج فلبيضاء) فلدفج فلبيضاء)

فملغرب كمصفي للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)

عماجة) وفي  (2021 نونرب) (11 بتاجيخ)

 20000 (- فهل لغالم) (7 فملحل) (K97

فلدفج فلبيضاء)فملغرب).

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)0ج8082.
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Ste DELTA RENOV SARL
فلعام) فلجمع  عقد  بمقت�شى 

   08/12/2021 بتاجيخ) فالستثنائي 

قرج مساهمو فلشركة)))ما  لي:

-)فلتصفية فلنهائية للشركة)
-)فلتشطي  على فلسجل فلتجاجي

تم فلقيام باإل دفع فلقانوني لدى)

فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  كتابة 

 809 87 جقم) تحت  فلبيضاء) للدفج 

بتاجيخ)12/2021/ 2 
ملخص من أرل فلنشر
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SCI MARBRAZ
ش.م.م

 في طوج فلتصفية 
جأسمالها 00.000ج دجهم

زنقة رعفر فبن حبي  إقامة فملشرق 

بوجكون فلدفج فلبيضاء

إنهاء فلتصفية
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فلشركاء) قرج  (30-12-2021 بتاجيخ)

فملصفي) تقرير  على  فإلطالع  بعد 

حسابات) وعلى  عليه  فملصادقة 

ذمة) إبرفء) قرجوف  كما  فلتصفية 

فملصفي وإنهاء)مهامه كمصفي و قرجوف)

بعد ذلك إنهاء)عمليات فلتصفية.

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية بالدفج)

فلبيضاء)بتاجيخ)2022-01-25)))تحت)
جقم))8 8098  

من أرل فلتخليص و فإلشهاج

541 P

 STE BOUSSADANE FROD

CLIM
SARL

Société à Responsabilité Limitée

Au(capital(de 100.000 Dhs

 Siège(Social : HAY(RIADE

 RESIDENCE EL MOUAHIDINE

N°317 OUJDA

RC :32081

فلعام) فلجمع  محضر  بمور  

25) نا ر) بتاجيخ) فملنعقد  فالستثنائي 

2021)تقرج ما  لي):

فلسيد) وتعيين  فلشركة  حل 

بوسدفن صالح فلد ن فلحامل لبطاقة)

 F  2758 جقم) فلوطنية  فلتعريف 

مصفي للشركة.

باملقر) فلتصفية  موقع  تحد د 

فالرتماعي لشركة.

تم فإل دفع فلقانوني لدى فملحكمة)

ديسمرب) (27 بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)ج   .

542 P

 BOUKHADDARA

TRANSFERT

 شركـة محدودة فملسؤولية

ذفت شريك وحيد

جأسمالها : 10.000  دجهم

فملقر فالرتماعي : جقم 78، حي فلفرح، 

فلسعادة III، نهج قاسم فلعرفقي، 

فلجد دة

 جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي :

18927

تأسيس شركـة
بمقت�شى عقد عرفي محرج بتاجيخ)

بتاجيخ) مسجل  (،2021 أكتوبر) (7

11)أكتوبر)2021،)تم إعدفد فلقانون)

فألسا�شي لشركة محدودة فملسؤولية)

باملميزفت فلتالية):

محدودة) شركـة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية ذفت شريك وحيد.)

(: فلشركة) تسمية 

.BOUKHADDARA TRANSFERT

غـرض فلشركة):))تحويل فالموفل.

فلتجاجة.

(،78 :)جقم) عنوفن فملقر فالرتماعي)

نهج قاسم) (،III فلسعادة) فلفرح،) حي 

فلعرفقي،)فلجد دة.

فملبلغ محدد في) (: جأسمال فلشركة)

10.000)دجهم مقسم إلى)100)))حصة)

100)دجهم للحصة) فرتماعية بقيمة)

فلوفحدة في فسم فلشريك فلوحيد):)

 100 (: بوخضاجف) محمد  فلسيد 

حصة فرتماعية.

ويسيبها) فلشركة  :) د ر  فلتسييب)

فلحامل) بوخضاجف  محمد  فلسيد 

جقم) للتعريف  فلوطنية  للبطاقة 

.M09890ج

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

فملحكمة فالبتدفئية بالجد دة بتاجيخ)

29)ديسمرب)2021)تحت جقم)8جج27.
خالصة وبيان

1 C
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 SOCIETE CENTRE 

 D 'HEMODIALYSE TAWDI
SARL

RC 1975

بن) زنقة  وسف  فإلدفجي  فلحي 
تاشفين))جقم) )فلسفلي))قصبة تادلة))))

فالستثنائي) فلقرفج  بمقت�شى 

تم) بتاجيخ)17/12/2021،) للشركاء)

ما  لي):

طرف) من  حصة  (200 ( تفويت)

ف من)) فلتاودي  فلى  محمد  فلتاودي 

وأصبح) ( للحصة) دهم  (100 بقيمة)
جأسمال فلشركة))مقسما كما  لي):

فلتاودي محمد):)00ج)حصة)؛

فلتاودي عادل):)500)حصة)؛

فلتاودي ف من):)200)حصة.

فالحتفاظ بمسيب فلشركة وتعد ل)

فلفصل)ج1)من قانون فلشركة.

تحيين فلقانون فألسا�شي للشركة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
جقم)))) ( تحت) مالل  ببني  فالبتدفئية 

5/2022))بتاجيخ)))))10/01/2022.

2 C

DIM LOGISTIQUE
 شركـة محدودة فملسؤولية

ذفت شريك وحيد
جأسمالها : 100.000 دجهم

فملقر فالرتماعي : فملحل فلتجاجي 

فلكائن بالجد دة، بلوك ب، جقم 20، 

فلسعادة 1

 جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي :

18897

تأسيس شركـة
بمقت�شى عقد عرفي محرج بتاجيخ)

بتاجيخ)) مسجل  (،2021 نونرب) (22
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) 0ج)

فألسا�شي لشركة محدودة فملسؤولية)

باملميزفت فلتالية):

محدودة) شركـة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية ذفت شريك وحيد.)

 DIM (: فلشركة) تسمية 

.LOGISTIQUE SARL AU

فلبضائع) نقل  (: فلشركة) غـرض 
وفملستخدمين وفلخدمات فللورستية.
فملحل) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلتجاجي فلكائن بالجد دة،)بلوك ب،)

جقم)20،)فلسعادة)1. 
فملبلغ محدد في) (: جأسمال فلشركة)
 1000 ( ( ( ( 100.000)دجهم مقسم إلى)
دجهم) (100 بقيمة) فرتماعية  حصة 
فلشريك) فسم  في  فلوفحدة  للحصة 
فلوحيد):)فلسيد فملهدي فكريم:)1000 

حصة فرتماعية.
ويسيبها) فلشركة  :) د ر  فلتسييب)
ملدة غيب محدودة فلسيد فملهدي فكريم)
للتعريف) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

.HA125116(جقم
فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 
فالبتدفئية) باملحكمة  فلقانوني 
 2021 ديسمرب) (21 بالجد دة بتاجيخ)

تحت جقم)27299.
خالصة وبيان

3 C

ADISAR BATIMENT
 شركـة محدودة فملسؤولية

ذفت شريك وحيد
جأسمالها : 100.000 دجهم

دكان في فلطابق) (: فملقر فالرتماعي)
جسم) فلركرفكي،) فوالد  دوفج  فلسفلي،)
رماعة) (،08/118597 جقم) عقاجي 

موالي عبد هللا،)فقليم فلجد دة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي :

7ج189
تأسيس شركـة

بمقت�شى عقد عرفي محرج بتاجيخ)
مسجل بتاجيخ)) (،2021 فاتح ديسمرب)
06)ديسمرب)2021)تم إعدفد فلقانون)
فألسا�شي لشركة محدودة فملسؤولية)

باملميزفت فلتالية):
محدودة) شركـة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية ذفت شريك وحيد.)
 ADISAR (: فلشركة) تسمية 

.BATIMENT SARL AU
غـرض فلشركة):)مقاولة لبيع موفد)
بالتقسيط وفإلنعاش فلعقاجي) فلبناء)

وأشغال فلبناء)وفألشغال فملختلفة.

دكان في) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

فلطابق فلسفلي)،)دوفج أوالد فلركرفكي،)
(،08/118597 جقم) عقاجي  جسم 

إقليم) هللا،) عبد  موالي  رماعة 

فلجد دة.)
محدد) فملبلغ  (: فلشركة) جأسمال 

 1000 دجهم مقسم إلى) (100.000 في)

 100.00 بقيمة) فرتماعية  حصة 

فسم) في  فلوفحدة  للحصة  دجهم 

فلشريك فلوحيد):)

1000)حصة) (: فلسيد هالل بيز د)

فرتماعية.

ويسيبها) فلشركة  :) د ر  فلتسييب)

للبطاقة) فلحامل  بيز د  فلسيد هالل 

.M 5 895(فلوطنية للتعريف جقم

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فالبتدفئية) باملحكمة  فلقانوني 

بالجد دة بتاجيخ)ج) نا ر)2022)تحت)
جقم)ج5ج27.

خالصة وبيان

4 C

SASIAM TRANS 
 SARL AU

 شركـة محدودة فملسؤولية

ذفت شريك وحيد
جأسمالها : 100.000 دجهم

فملقر فالرتماعي : مرفب فلفيال 

فملتوفرد بزنقة نهر نيكوج، جقم 6، 

تجزئة فلنسيم  ، فلجد دة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي:

189 1

تأسيس شركـة
بمقت�شى عقد عرفي محرج بتاجيخ)

بتاجيخ)) مسجل  (،2021 ديسمرب) (15
16)ديسمرب)2021،)تم إعدفد فلقانون)

فألسا�شي لشركة محدودة فملسؤولية)

باملميزفت فلتالية):

محدودة) شركـة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية ذفت شريك وحيد.)

 SASIAM (: فلشركة) تسمية 

.TRANS  SARL AU

فلبضائع) نقل  (: فلشركة) غـرض 

وفملستخدمين وفلخدمات فللورستية.

مرفب) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

نيكوج،) نهر  بزنقة  فملتوفرد  فلفيال 

جقم)6،)تجزئة فلنسيم) ،)فلجد دة.

محدد) فملبلغ  (: فلشركة) جأسمال  (

 1000 دجهم مقسم إلى) (100.000 في)

 100.00 بقيمة) فرتماعية  حصة 

فسم) في  فلوفحدة  للحصة  دجهم 

فلشريك فلوحيد):)

 1000 (: فلسيد نوج فلد ن طبيخي)

حصة فرتماعية.

ويسيبها) فلشركة  فلتسييب:) د ر 

فلد ن) ملدة غيب محدودة فلسيد نوج 

فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  طبيخي 

.M 9 50(للتعريف جقم

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فالبتدفئية) باملحكمة  فلقانوني 

بالجد دة بتاجيخ) ) نا ر)2022)تحت)

جقم)57ج27.
خالصة وبيان

5 C

 YAZZA IMMOBILIERE 
شركـة محدودة فملسؤولية 

جأسمالها : 00.000ج  دجهم

فملقر فالرتماعي :  ، زنقة فبن 

فدجيس، فلجد دة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي:

4611

تعد الت
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

(،2021 27)نوفمرب) فالستثنائي بتاجيخ)

أعاله) فملذكوجة  فلشركة  شركاء) قرج 

ما  لي):

فلحصص) مجموع  توزيع 

محمد) فلسيد  للمرحوم  فالرتماعية 

هاللي بين فلوجثة حس  عقد فالجفثة)

فملؤجخ في فاتح ديسمرب)2020.

تعيين فلسيدة ناد ة هاللي وفلسيد)

صالح فلد ن هاللي مسيبفن للشركة)

وفالمضاءفت) محدودة،) غيب  ملدة 

فلبنكية من فختصاص فلسيدة ناد ة)

هاللي) فلد ن  صالح  وفلسيد  هاللي 

بصفة متزفمنة.
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من) (15 و) (7 و) (6 فلفصول) تغييب 

فلقانون فالسا�شي للشركة.

تحيين فلقانون فالسا�شي للشركة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

)بتاجيخ) فملحكمة فالبتدفئية بالجد دة)

20)ديسمرب)2021)تحت جقم)27292.
خالصة وبيان

6 C

 ATRA TRAV 
شركـة محدودة فملسؤولية 
جأسمالها : 2.000.000  دجهم

فملقر فالرتماعي : فالقامة فلجماعية 
جقم 229، سيدي بوزيد فلرسم 

فلعقاجي جقم 08/133694، موالي 

عبد هللا، فقليم فلجد دة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي :

13265

تعد الت
فلعام) فلجمع  محضر  بمقت�شى 

(،2021 فالستثنائي بتاجيخ)26)نوفمرب)

أعاله) فملذكوجة  فلشركة  شركاء) قرج 

ما  لي):

6667)حصة فرتماعية في) توزيع)

ملكية فلسيد  اسين فلرردي لفائدة)

فلسيد عزفلد ن عتبفوي.

تغييب فلشكل فلقانوني من شركة)

شركة) إلى  فملسؤولية  محدودة 

شريك) ذفت  فملسؤولية  محدودة 

وحيد.)

فلرردي) فلسيد  اسين  فستقالة 

وتعيين) مشتبك  كمسيب  مهامه  من 

فلسيد عزفلد ن عتبفوي كمسيب وحيد)

لفتبة غيب محدودة.

من) (15 و) (7 و) (1 فملوفد) تعد ل 

فلقانون فالسا�شي للشركة تبعا للقرفج)

فملذكوج.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

لدى) فلضبط  بكتابة  فلقانوني 

فملحكمة فالبتدفئية بالجد دة بتاجيخ)

 0) نا ر)2022)تحت جقم)27356.
خالصة وبيان

7 C

STE AUTO  ECOLE IKRAA
SARL

فلعنوفن : دوفج والد غزوفني فوالد 

فدجيس فلربفد ة فقيه بن صالح
جقم فلتقييد بالسجل فلتجاجي

 907 

ج1  بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة)) إنشاء) تم  (،2021 ديسمرب)

تحمل)) ( فملحدودة) فملسؤولية  ذفت 

فلخصائص فلتالية):

 AUTO  ECOLE (: ( ( فلتسمية)

.IKRAA

دوفج والد غزوفني فوالد) فلعنوفن):)

فدجيس فلربفد ة فقيه بن صالح.

جأس فملــال):)100.000)دجهم.

)فلغرض):)تعليم فلسياقة.

فلسنة فملـالية):)فلسنة فمليالد ة.

مدة فلشركة):)99)سنة.

فملسيب):)عمر لييسوفي.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

))تحت) )بالفقيه بن صالح) فالبتدفئية)

جقم)336.

8 C

فملركز فلجهوي لالستثماج

رهة فلشاوية وجديغة

LABJAOUI CASH
SARL

ماي) (21 ( بتاجيخ) ( ( بمقت�شى عقد)

فلنظام) وضع  تم  بسطات،) (2021

وفلتي) فلتضامن  لشركة  فألسا�شي 

تحمل فلخصائص فلتالية):

 LABJAOUI CASH (: فلتسمية)

.SARL

ذفت) شركة  (: فلقانونية) ( فلصفة)

فملسؤولية فملحدودة.)))

أنشطة) فالرتماعي):)) فلهدف 

باستثناء) فألخرى  فملالية  فلخدمات 

وفملعاشات) فلتأمين  صناد ق 

فلتقاعد ة.

جأس فملال):)حدد جأسمال فلشركة)

بمبلغ)10.000دجهم في  د):

لبجاوي عبد فالله):)99))حصة.

بوسالم))هشام):)1)حصة.

من) فبتدفء) سنة  (99 (: فملدة)

فلتأسيس فلنهائي.

من فاتح  نا ر إلى) (: فلسنة فملالية)

1ج)ديسمرب من كل سنة.

 1 لوج) سلطانة  فالرتماعي):) فملقر 

عماجة)1محل تجاجي جقم)6)بسطات.

فلتسييب) حق  أعطي  (: فلتسييب)

غيب) ملدة  فالله  عبد  لبجاوي  للسيد 

محددة.

فإل دفع) تم  (: فلقانوني) فإل دفع 

فالبتدفئية) باملحكمة  فلقانوني 

كما) (256/2021 بسطات تحت جقم)
تم تسجيل فلشركة بالسجل فلتجاجي)

جقم) تحت  (03/06/2021 بتاجيخ)

.6559

9 C

 STE XPERIENCE TOURISM
SARL AU

كسبيغينــس طوغيــزم ش.م.م 

للشريــك فلوحيــد
جأسمالـــــــــــــها : 50.000,00 دجهــــم

مقرها فالرتماعي : شـــاجع فلدفخلـــة 
جقـــم 58 فملصلـــى 2 - تطـــوفن  

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

17727

حــــــــــل فلشركــــــــة
بمقتضـى محضر فلشريك))و فملسيب)

(،25/12/2021 في) فملؤجخ  ( فلوحيد)

كسبيغينــس) شركـــة  حل  تقـرج 

فلوحيـد))) للشريـــك  ش.م.م  طوغيــزم 

 XPERIENCE TOURISM SARL AU

فلدفخلـــة) شـــاجع  فالرتماعـــــي  مقرهـــا 
تطـــــوفن،)وذلـــك) (- (2 58)فملصلـــــى) جقـــم)

نتيجـــة لعـــدم تحقيـــق هـــدف فلشركـــة.))

بشـــاجع) فلتصفيـة  مقــر  وحــدد 

فلدفخلـــة جقـــم)58)فملصلـــى)2)-)تطـــوفن،)

فقبيـــــ ) محمـــــود  فلسيـــد  عيـــن  كمـــا 

كمصفـــي للشركـــة.

تصفية) صالحية  أسندت  لقــد 

للسيد) أعاله  فملذكوجة  فلشركة 

محمـــــود فقبيـــــ .

فلجمعيـــة) فنعقـــاد  تــم  وقد 

أعاله،) فملذكــوج  بالعنــوفن  فلختاميـــة 

علــى حسابات) باملصــادقة  قامـت  إذ 

فملصـــــــفي بتـــاجيخ)25/12/2021.

بتطـــوفن) فلقانونـــي  فإل ـــــدفع  تـــم 

تحـــت) (20/01/2022 بتاجيـــخ)

جقـــم)ج19.
للخالصــة و فلبيـــان

10 C

SUD INVEST CONSULTING

NOKHALI

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

SUD INVEST CONSULTING

زنقة فلقبطان فجيكي فقامة ف زيس 

 GUELIZ، 11 فلطابق 2 فلشقة جقم

40000، MARRAKECH(MAROC

NOKHALI شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة 

بن عطية فلطابق 2 جقم 7 رليز - 

0000  مرفكش فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

7 جج10.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

فملؤجخ في)29) وليوز)2021)تم تحويل)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

 7 جقم) (2 فلطابق) بن عطية  »فقامة 

إلى) مرفكش فملغرب«) ( 0000 (- رليز)

(- جـ)596)رليز) »تجزئة فلشرف فملناج)

0000 )مرفكش فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

درنرب) ج0) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)0291ج1.

1I
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AMGHAR MOHAMED

STE FITRGOCE SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

STE FITRGOCE SARL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فدفن 
فلد ر دوفج ف ت فلطال  سيدي 

 وسف بن فحمد صفرو. - 1000ج 
صفرو فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
581ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (09
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. FITRGOCE SARL
تارر في) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)

موفد فلبناء.
-)مقاول في نقل فلبضائع لحساب)

فلغيب..
فدفن) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
سيدي) فلطال   ف ت  دوفج  فلد ر 
1000ج  (-  وسف بن فحمد صفرو.)

صفرو فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 150.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: فلفطري) محمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيد فحمد فملغاجي):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
 500 (: فلسيد عبد فلعالي شهبون)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد محمد فلفطري عنوفنه(ف))
دوفج ف ت فلطال  سيدي  وسف بن)

فحمد)1000ج)صفرو فملغرب.
عنوفنه(ف)) فملغاجي  فحمد  فلسيد 
تازة) 5000ج) تازة) فملركز  فزبا ر  فوالد 

فملغرب.
شهبون) فلعالي  عبد  فلسيد 
تازة) فملركز  فزبا ر  فوالد  عنوفنه(ف))

5000ج)تازة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد محمد فلفطري عنوفنه(ف))
دوفج ف ت فلطال  سيدي  وسف بن)

فحمد)1000ج)صفرو فملغرب
عنوفنه(ف)) فملغاجي  فحمد  فلسيد)))
تازة) 5000ج) تازة) فملركز  فزبا ر  فوالد 

فملغرب
شهبون) فلعالي  عبد  فلسيد 
تازة) فملركز  فزبا ر  فوالد  عنوفنه(ف))

5000ج)تازة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بصفرو  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)22/2022.
2I

cabinet comptable aziz

 ECOLE ABOU RAYHANE
PRIVE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة   فلعهد فلجد د فبن فمسيك 

، 50 20، فلدفجفلبيضاء فملغرب
 ECOLE ABOU RAYHANE PRIVE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي إقامة 
الكوجنيش زنقة جكرفكة عماجة 
2 شقة 1 بوجكون - 0 200 

فلدفجفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

11ج529
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 ECOLE(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ABOU RAYHANE PRIVE
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي فلتعليم فلحر.
إقامة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
الكوجنيش زنقة جكرفكة عماجة)2)شقة)
فلدفجفلبيضاء) (200 0 (- بوجكون) (1

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: فلكماخ) مصطفى  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 500 (: فلكرعاني) رمال  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلكماخ) مصطفى  فلسيد 
عنوفنه(ف))تجزئة بالد حدو)9 )سيدي)
 20 00 حجاج وفد حصاج تيط مليل)

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
فلسيد رمال فلكرعاني عنوفنه(ف))
108سيدي حجاج) تجزئة بالد حدو)
 20 00 مليل) تيط  حصاج  وفد 

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلكماخ) مصطفى  فلسيد 
عنوفنه(ف))تجزئة بالد حدو)9 )سيدي)
 20 00 حجاج وفد حصاج تيط مليل)

فلدفجفلبيضاء)فملغرب
فلسيد رمال فلكرعاني عنوفنه(ف))
108سيدي حجاج) تجزئة بالد حدو)
 20 00 مليل) تيط  حصاج  وفد 

فلدفجفلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 21 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)2501.
Iج

INFOPLUME

 LAZIZ MAINTENANCE
SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تعيين مسيب رد د للشركة

INFOPLUME
9 1 شاجع محمد فلخامس فقامة 

ميموزف 1 جقم 17 ، 90000، طنجة 
فملغرب

 LAZIZ MAINTENANCE SARL
AU شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فلزجقطوني فقامة جقم 2ج فلشقة 
جقم 29 فلطابق فالول - 90000 

طنجة فملغرب.
تعيين مسيب رد د للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.106551

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تم تعيين) 27)درنرب) فملؤجخ في)
فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 

فليحياوي سعيد كمسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)465-250004.
 I

INFOPLUME

 AL HADIFA (PRIVE) SARL
AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

جفع جأسمال فلشركة

INFOPLUME
9 1 شاجع محمد فلخامس فقامة 

ميموزف 1 جقم 17 ، 90000، طنجة 
فملغرب

 AL(HADIFA (PRIVE) SARL(AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي 

فملجاهد ن فلفيال جقم 8ج - 90000 
طنجة فملغرب .
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جفع جأسمال فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

191ج .
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
جفع) تم  (2022 06) نا ر) في) فملؤجخ 
جأسمال فلشركة بمبلغ قدجه)»90.000 
إلى) دجهم«) (10.000« أي من) دجهم«)
«100.000)دجهم«)عن طريق):)تقد م)

حصص نقد ة أو عينية.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)466-250005.

5I

INFOPLUME

EVEART SARL
إعالن متعدد فلقرفجفت

INFOPLUME
9 1 شاجع محمد فلخامس فقامة 

ميموزف 1 جقم 17 ، 90000، طنجة 
فملغرب

EVEART SARL »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي:   شاجع 
هولندف فقامة فينزويال جقم 5 - 

90000 طنجة فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
249916-ج7ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)15)شتنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم فلقرفج)1:)فلذي  نص على)
ملالحي  اسين) فلسيد  تفويت  ما لي:)
رمع حصصه في فلشركة فملمثلة في)
100)دجهم للحصة) 25)حصة بقيمة)

لفائدة فلسيدة لحرش خدوج)
قرفج جقم فلقرفج)2:)فلذي  نص على)
لحرش خدوج) فلسيدة  تعيين  ما لي:)
كمسيبة رد دة للشركة مع فلسيدة)

جميلي نوجة)
فلذي  نص) ج:) فلقرفج) جقم  قرفج 
بالتوقيع) فلشركة مقيدة  على ما لي:)
فلسيدة لحرش) للمسيال ن  فملستقل 

خدوج و فلسيدة جميلي نوجة)

قرفج جقم فلقرفج) :)فلذي  نص على)

رد د) أسا�شي  قانون  فنشاء) ما لي:)

للشركة)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:6-7 جقم) بند 
في) منحصر  فلشركة  جأسمال  ما لي:)

100)حصة) 10000)دجهم مقسم فلى)

،موزع على فلشركاء)كالتالي)،)فلسيدة)

 5000 بقيمة) حصة  (50 نوجة جميلي)

 25 و فلسيدة لحرش خدوج) (، دجهم)

فلسيد) و  دجهم  (2500 بقيمة) حصة 
جميلي لغميش)25)حصة بقيمة)2500 

دجهم)

بند جقم)15:)فلذي  نص على ما لي:)

فلسيدة) طرف  من  مسيبة  فلشركة 

لحرش خدورو فلسيدة جميلي نوجة)

على) فلذي  نص  (:16 جقم) بند 

بالتوقيع) مقيدة  فلشركة  ما لي:)

فلسيدة لحرش) للمسيال ن  فملستقل 

خدوج و فلسيدة جميلي نوجة)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 1) نا ر) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)05ج58.

6I

CAB ADVICE

 ETABLISSEMENT DACHOU

COMMERCE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE

شاجع محمد فلخامس عماجة جقم 

8 1 فلطابق فألول شقة جقم 2 ، 

16000، سيدي قاسم فملغرب

 ETABLISSEMENT DACHOU

COMMERCE شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 59 إقامة 

موالي عبدفلعزيز شاجع موالي 

عبدفلعزيز جقم   - 000 1 فلقنيطرة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

56089

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعدفد فلقانون) (2020 ج1) وليوز)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 ETABLISSEMENT DACHOU

.COMMERCE

غرض فلشركة بإ جاز):)-)بائع بقال)

بالتقسيط..

 59 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

إقامة موالي عبدفلعزيز شاجع موالي)

عبدفلعزيز جقم) )-)000 1)فلقنيطرة)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: دفشو) محمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) دفشو  محمد  فلسيد 

سيدي) (1 200 فلوفد) زيد  فوالد  حي 

سليمان فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) دفشو  محمد  فلسيد 

سيدي) (1 200 فلوفد) زيد  فوالد  حي 

سليمان سيدي سليمان

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاجيخ) بالقنيطرة  فالبتدفئية 

شتنرب)2020)تحت جقم)79221.

7I

IMP SAHARA

FORNAX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

IMP SAHARA

حي موالي جشيد بلوك  1 جقم 1 
مكرج فلعيون، 70000، فلعيون 

فملغرب

FORNAX شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

فلوكالة بلوك D جقم 692 - 70000 

فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

9911ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (27

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.FORNAX

أعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعامة) فإلنشاءفت  (، فملتنوعة) فلبناء)

من) فلتعاقد  (، فملساعدة) فألعمال  (،

فملباني) تركيبات  (، للعقاجفت) فلباطن 

فلبناء) وموفد  منتجات  وبيع  شرفء) (،

تأريب فملعدفت) (، فلعقاجي) فلتطوير  (،

وفآلالت)،
فلتدفول) عمليات  رميع 

وفلتمثيل) وفلوساطة  وفلسمسرة 

فملتنوع وفالستيبفد وفلتصد ر)،

توزيع فملنتجات وفلسلع)،

عرب) (، فلتجزئة) (، بالجملة) فلبيع 

فإلنتبنت)،

-)نقل فلبضائع)،

-)نقل فلبضائع من فرل فلغيب)،.

تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 70000 (- (692 جقم) (D فلوكالة بلوك)

فلعيون فملغرب.
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أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد علي فلسباعي):)0 ج)حصة)
بقيمة)100)دجهم للحصة).

سالم) محمد  فلسباعي  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  0جج) (:

للحصة.
فالنصاجي) فلعبد  فحمد  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  0جج) (:

للحصة.)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) فلسباعي  علي  فلسيد 
 06 جقم) ميدلت  زنقة  فلسعادة  حي 

70000)فلعيون فملغرب.
سالم) محمد  فلسباعي  فلسيد 
حي فلقدس تجزئة فلرفحة) عنوفنه(ف))
 70000  595 ففرففيبجقم) زنقة 

فلعيون فملغرب.
فالنصاجي) فلعبد  فحمد  فلسيد 
سيدي) فلليفت  ميب  مركز  عنوفنه(ف))

ففني)70000)سيدي ففني فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) فلسباعي  علي  فلسيد 
 06 جقم) ميدلت  زنقة  فلسعادة  حي 

70000)فلعيون فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)1/2022 1.
8I

FOGHAL GESTION SARL AU

SOCIETE RESALIM NEGOCE
إعالن متعدد فلقرفجفت

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV(MLY

 RACHID(ATLAS ، 30000، FES
MAROC

 SOCIETE RESALIM NEGOCE
»شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: جقم 

28 إقامة زهيب أجكان 2 نررس ب - 
0070ج FES فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.50527
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في) 2)درنرب)2021
تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
تفويت فلسيد فلعباس بلحاج رميع)
فلسيد) لفائدة  فإلرتماعية  حصصه 

فبرفهيم جكرفك.
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
فلسيد) فلتسييب  مهمة  من  فستقالة 
مهمة) وتولي  فملعزوزي  فلنبي  عبد 
فلتسييبفلسيد فبرفهيم جكرفك،)وذفلك)

ملدة غيب محدودة.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة من)
إلى) شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة ذفت)

فلشريك فلوحيد.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)ج1) نا ر)2022 

تحت جقم)2022/163.
9I

FIVE STAR CONSULTING

OUBARKA CONSEIL
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIVE STAR CONSULTING
 EL(MARSA ، 70040،
LAAYOUNE MAROC

OUBARKA CONSEIL شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فلزبيب بن فلعوفم جقم 15،فلشقة 01، 
فملر�شى فلعيون - 0 700 فلعيون 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج850ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 أكتوبر) (05
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.OUBARKA CONSEIL
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فإلستشاجفت في فلتسييب.
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلزبيب بن فلعوفم جقم)15،فلشقة)01،)
فلعيون) (700 0 (- فلعيون) فملر�شى 

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: وبركى) ف ت  زهيب  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد زهيب ف ت وبركى عنوفنه(ف))
 70 فلعماجة) فلخامس  محمد  شاجع 
فلعيون) 10،فملر�شى  جقم) فلشقة 

0 700)فلعيون فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد زهيب ف ت وبركى عنوفنه(ف))
 70 فلعماجة) فلخامس  محمد  شاجع 
فلعيون) 10،فملر�شى  جقم) فلشقة 

70002)فلعيون فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالعيون بتاجيخ) 1)أكتوبر)

2021)تحت جقم)2021/ج20ج.
10I

SOLUCIA EXPERTISE

DIGITALENTRH
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME
 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،
20330، CASABLANCA(MAROC

DIGITALENTRH شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 119 شاجع 
عبد فملومن جقم 20 فلطابق فلثالث - 

20000 فلدفج فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
51ج51 .

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
2021)تقرج حل) فملؤجخ في) 1)درنرب)
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
 DIGITALENTRH فلوحيد) فلشريك 
دجهم) (100.000 جأسمالها) مبلغ 
119)شاجع) وعنوفن مقرها فإلرتماعي)
20)فلطابق فلثالث)-) عبد فملومن جقم)
فلدفج فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (20000

ل):)قرفج فلشريك فلوحيد.
و حدد مقر فلتصفية ب)119)شاجع)
20)فلطابق فلثالث)-) عبد فملومن جقم)

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

و) فلسباعي  زكرياء) فلسيد(ة))
باجيس) (75000 فرنسا) عنوفنه(ف))

فرنسا كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809021.
11I

SOLUCIA EXPERTISE

SOFTCOMPLIANCE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF



2221 الجريدة الرسميةعدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022) 

 CASABLANCA-MAROC ،
20330، CASABLANCA(MAROC
SOFTCOMPLIANCE شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 119 شاجع 
عبد فملومن جقم 20 فلطابق فلثالث - 

20000 فلدفج فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.451697

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
 2021 درنرب) في) 1) فملؤجخ 
مسؤلية) ذفت  شركة  حل  تقرج 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 
مبلغ) (SOFTCOMPLIANCE
وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)
عبد) شاجع  (119 فإلرتماعي) مقرها 
(- فلثالث) فلطابق  (20 جقم) فملومن 
فلدفج فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (20000

ل):)قرفج فلشريك فلوحيد.
و حدد مقر فلتصفية ب)119)شاجع)
20)فلطابق فلثالث)-) عبد فملومن جقم)

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

و) فلسباعي  زكرياء) فلسيد(ة))
باجيس) (75000 فرنسا) عنوفنه(ف))

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809022.
12I

DAMOSER

 TGN SOCIETE DE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

DAMOSER
 complexe(comarispa(Tr 7 1

 Imm(K(RDC(N° 264 ، 90000،

TANGER MAROC
 TGN SOCIETE DE TRAVAUX
DIVERS شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 72 شاجع 
85 حي فبن خلدون فلطابق فلسفلي - 

90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63757
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  29) نا ر) 201)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 TGN (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)
. SOCIETE DE TRAVAUX DIVERS

غرض فلشركة بإ جاز):)مقاول بناء)
متنوع.

72)شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)
85)حي فبن خلدون فلطابق فلسفلي)-)

90000)طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 80.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
 800 (: أحمد) فلشدفدي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 800 (: أحمد) فلشدفدي  فلسيد 

بقيمة)100)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فلشدفدي أحمد عنوفنه(ف))
دوفج فملناج فلغربية فلبحروين،)فحص)

أنجرة)90000)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلشدفدي أحمد عنوفنه(ف))
دوفج فملناج فلغربية فلبحروين،)فحص)

أنجرة)90000)طنجة فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فربف ر) (26 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

 201)تحت جقم)925.

Iج1

SKJ CONSULTING

سكم بروسبكسيون مغرب
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

SKJ CONSULTING

 BD(DERFOUFI(IMM(DOUHI 57

 1er(ETAGE(APPT(N°2-OUJDA ،

60000، OUJDA(maroc

سكم بروسبكسيون مغرب شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي طريق 

فحفيب تجزئة عبد فلرحمان فملكنف 

جقم 126 - 60000 وردة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج8 8ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 21) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

سكم) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

بروسبكسيون مغرب.

أعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

متنوعة أو إنشاءفت

سباك

فستيبفد وتصد ر

حدفئق وحدفئق جوفد فألعمال.

طريق) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فملكنف) فلرحمان  عبد  تجزئة  فحفيب 

جقم)126)-)60000)وردة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: فلشودفني) فبرفهيم  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 500 (: فلحمدفوي) دونيا  فلسيدة 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 500 (: فلحمدفوي) دونيا  فلسيدة 
بقيمة)100)دجهم.

 500 (: فلشودفني) فبرفهيم  فلسيد 
بقيمة)100)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلشودفني) فبرفهيم  فلسيد 
فالخضر) فلجرف  تجزئة  عنوفنه(ف))
 60000 ج  فلشقة) (1 عماجة) (22 بلوك)

وردة فملغرب.
فلحمدفوي) دونيا  فلسيدة 
فالخضر) فلجرف  تجزئة  عنوفنه(ف))
 60000 ج  فلشقة) (1 عماجة) (22 بلوك)

وردة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلشودفني) فبرفهيم  فلسيد 
فالخضر) فلجرف  تجزئة  عنوفنه(ف))
 60000 ج  فلشقة) (1 عماجة) (22 بلوك)

وردة فملغرب
فلحمدفوي) دونيا  فلسيدة 
فالخضر) فلجرف  تجزئة  عنوفنه(ف))
 60000 ج  فلشقة) (1 عماجة) (22 بلوك)

وردة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) (08 بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)177 .

1 I

bemultico(بيمولتيكو

 SMART AUDIT ET
CONSULTING SAC

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

توسيع نشاط فلشركة)

bemultico بيمولتيكو
جقم 106 شقة جقم 01 فلزيتون 

فملعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

 SMART AUDIT ET
CONSULTING SAC
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 شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالرتماعي جقم 106 
فلشقة جقم 02 زنقة فملعركة فلزيتون 

مكناس - 50000 مكناس فملغرب.
توسيع نشاط فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.5 021

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) (29 في) فملؤجخ 
نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):
فلتوطين.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
21) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)276.
15I

bemultico(بيمولتيكو

 SMART AUDIT ET
CONSULTING SAC

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

bemultico بيمولتيكو
جقم 106 شقة جقم 01 فلزيتون 

فملعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

 SMART AUDIT ET
CONSULTING SAC شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلطابق 
فلسفلي في فلرقم 101 فلنعيم 07 
مكناس - 50000 مكناس فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.5 021

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)29)درنرب)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
 101 فلرقم) في  فلسفلي  »فلطابق 
فلنعيم)07)مكناس)-)50000)مكناس)
 01 فملغرب«)إلى)»جقم)106)شقة جقم)
 50000 (- -مكناس) فملعركة) فلزيتون 

مكناس فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)276.
16I

FIDUCIA-MID

 SARL ALMANHAJ ECOLE
AUTO

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تعيين مسيب رد د للشركة

FIDUCIA-MID
جقم 98 فلطابق فالول طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 50ج 5، ميدلت 

ميدلت
 SARL ALMANHAJ ECOLE AUTO

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلطابق 

فالول طريق مكناس جقم 198 مكرج 
ميمالل - 50ج 5 ميدلت فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.2909
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) (2022 07) نا ر) فملؤجخ في)
فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 

فلسعيدي عبد فهللا كمسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاجيخ) بميدلت  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)09.
17I

CMA GESTION

دار لطيفة

إعالن متعدد فلقرفجفت

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE(APT°22 RUE(IMAM
 ALI(HIVERNAGE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

دفج لطيفة »شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: جقم17 
دجب اللة عزونة قاعة بناهض - - 

مرفكش فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.22195

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في) 0)نونرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

حصص:) تفويت  (01- جقم) قرفج 

فلسيد) ما لي:) على  فلذي  نص 

أنطونيو سانتانا و فلسيدة فرفنسي�شي)

ألين) جفشيل  أن-ماجي  أفيبني  وي 

ماجيا) للسيدة  حصة  (800  بيعان)

تيب زف مينيبو سييتات.

قرفج جقم)-02تغييب فلشكل فلقانوني)

ما لي:) على  فلذي  نص  للشركة:)

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة من)

فملسؤولة) فلى  فملحدودة  فملسؤولية 

فملحدودة ذفت فلشريك فلوحيد.

فلذي) تغييب فملسيب:) (03- قرفج جقم)

فملسيب ن) فستقالة  ما لي:) على   نص 

فلسيدة) و  سانتانا  أنطونيو  فلسيد 

فرفنسي�شي وي أفيبني أن-ماجي جفشيل)

للشركة) رد د  مسيب  وتعين  ألين 

فلسيدة ماجيا تيب زف مينيبو سييتات.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)01:)فلذي  نص على ما لي:)

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة من)

فملسؤولة) فلى  فملحدودة  فملسؤولية 

فملحدودة ذفت فلشريك فلوحيد.

على) فلذي  نص  (:06 جقم) بند 

 800 أصبح) فلحصص  توزيع  ما لي:)

مينيبو) تيب زف  ماجيا  للسيدة  حصة 

سييتات.

على) فلذي  نص  (:09 جقم) بند 

للشركة) رد د  مسيب  تعين  ما لي:)

فلسيدة ماجيا تيب زف مينيبو سييتات.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)5 5.

18I

CMA GESTION

ABM RECRUTEMENT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE(APT°22 RUE(IMAM
 ALI(HIVERNAGE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ABM RECRUTEMENT شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 208 
فلحي فلصناعي سيدي غانم طريق 
فسفي - 0000  مرفكش فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج9721.
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) (15 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
شركة) (ABDX (ة)) فلسيد) تفويت 
00 )حصة فرتماعية من أصل)500 
ماجك ألين) (ة)) حصة لفائدة فلسيد)

بوندو بتاجيخ)15)درنرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
18) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)560.
19I

SOLUCIA EXPERTISE

ALL IN AGENCY
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
ALL IN AGENCY شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي : جقم 11 
زنقة عزيز بالل فلطابق فلخامس, 
فملعاجيف - 0جج20 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
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قفل فلتصفية
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

.290591
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج) (2021 ماجس) (26 في) فملؤجخ 
شركة ذفت) (ALL IN AGENCY حل)
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 
فلوحيد مبلغ جأسمالها)0.000ج)دجهم)
 11 جقم) فإلرتماعي  مقرها  وعنوفن 
فلخامس,) فلطابق  بالل  عزيز  زنقة 
فلبيضاء) فلدفج  0جج20) (- فملعاجيف)
فملغرب نتيجة لقرفج فلشريك فلوحيد.

و عين:
فلسيد(ة))عمر غوزفلي و عنوفنه(ف))
حي) جقم) 5) زنقة) ) فلهام  مجموعة 
فلبيضاء) فلدفج  (20000 فلحسني)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
 11 وفي جقم) (2021 20)درنرب) بتاجيخ)
فلخامس,) فلطابق  بالل  عزيز  زنقة 
فلبيضاء) فلدفج  (20000 (- فملعاجيف)

فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809020.
20I

SAVOIR EXPERT

GLOBAL FOURAGE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA
 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
GLOBAL FOURAGE شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج مزدو 
رماعة سيدي  وسف بن فحمد 
صفرو - 1000ج صفرو فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

587ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 19) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.GLOBAL FOURAGE
غرض فلشركة بإ جاز):)حفر ريدة)

وفلعلف
مقاول نقل فلبضائع لآلخرين

فستيبفد و تصد ر).
عنوفن فملقر فالرتماعي):)دوفج مزدو)
فحمد) بن  سيدي  وسف  رماعة 

صفرو)-)1000ج)صفرو فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلحسين) رهاد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) فلحسين  رهاد  فلسيد 
فنزجفن) بئب  تجزئة  (1 بلوك) (95 جقم)
صفرو) 1000ج) صفرو) بنصفاج  حي 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) فلحسين  رهاد  فلسيد 
جقم)95)بلوك)1)تجزئة بئب فنزجفن حي)
بنصفاج صفرو)1000ج)صفرو فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بصفرو  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)25.
21I

STE FIACCOF 

 STE EL BOUDAINI
 BROTHERS SECURITY

SERVISES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE EL BOUDAINI BROTHERS
SECURITY SERVISES شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 11 ب 
حي فلتهامي هروش زنقة بدج فقامة 
ج شاجع روهرة فاس 0000ج فاس 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

70957
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 07) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 EL BOUDAINI BROTHERS

. SECURITY SERVISES
مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلحدفئق للمباني فلعامة أو فلخاصة..

عنوفن فملقر فالرتماعي):)11)ب حي)
فلتهامي هروش زنقة بدج فقامة)ج)شاجع)

روهرة فاس)0000ج)فاس فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: فلبوردف يني) فلسيد خالد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيد عبد هللا فلبوردف ني):)500 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلبوردف يني) خالد  فلسيد 
زنقة فلرباط فلحسيمة) (17 عنوفنه(ف))

0000ج)فاس فملغرب).
فلبوردف ني) هللا  عبد  فلسيد 
زنقة فلرباط فلحسيمة) (17 عنوفنه(ف))

0000ج)فاس فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلبوردف ني) هللا  عبد  فلسيد 
زنقة فلرباط فلحسيمة) (17 عنوفنه(ف))

0000ج)فاس فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بفاس بتاجيخ)21) نا ر)2022 

تحت جقم)08ج.

22I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE MB SABTAOUI TRANS

SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

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 MB SABTAOUI TRANS

SARL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فلخميسات حي سيدي عابد - 

2000ج فلحسيمة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

595ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.MB SABTAOUI TRANS SARL

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع على حساب فلغيب.
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فلتصد ر و فالستيبفد.
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلخميسات حي سيدي عابد)-)2000ج 

فلحسيمة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: فلسبتاوي) محمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 500 (: فلسبتاوي) فبرفهيم  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 500 (: فلسبتاوي) محمد  فلسيد 

بقيمة)100)دجهم.
 500 (: فلسبتاوي) فبرفهيم  فلسيد 

بقيمة)100)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد محمد فلسبتاوي عنوفنه(ف))
جج)زنقة فلخميسات حي سيدي عابد)

2000ج)فلحسيمة فملغرب.
فلسبتاوي) فبرفهيم  فلسيد 
حي) فلخميسات  زنقة  جج) عنوفنه(ف))
فلحسيمة) 2000ج) عابد) سيدي 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد محمد فلسبتاوي عنوفنه(ف))
جج)زنقة فلخميسات حي سيدي عابد)

2000ج)فلحسيمة فملغرب
فلسبتاوي) فبرفهيم  فلسيد 
حي) فلخميسات  زنقة  جج) عنوفنه(ف))
فلحسيمة) 2000ج) عابد) سيدي 

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالحسيمة بتاجيخ)17) نا ر)

2022)تحت جقم)50.
Iج2

CENTRE D’AFFAIRE AL MOSTAQBAL

SNACK IT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRE AL
MOSTAQBAL

حي فلعيون فلزفوية شاجع أ ت 

 فلمان فلفدفء جقم 1 ج فلطابق 

فلثاني فلدفجفلبيضاء ، 20250، فلدفج 

فلبيضاء فملغرب

SNACK IT شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فلعيون 

فلزفوية شاجع أ ت  فلمان فلفدفء جقم 

1 ج فلطابق فلثاني فلدفجفلبيضاء - 

20250 فلدفجفلبيضاء فملغرب.

حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

19جج51.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

 2021 أكتوبر) (12 في) فملؤجخ 

فملسؤولية) ذفت  شركة  حل  تقرج 

مبلغ جأسمالها) (SNACK IT فملحدودة)

وعنوفن) دجهم  (100.000.000

مقرها فإلرتماعي حي فلعيون فلزفوية)

1 ج  جقم) شاجع أ ت  فلمان فلفدفء)

فلطابق فلثاني فلدفجفلبيضاء)-)20250 

فلدفجفلبيضاء)فملغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق فلهدف فملطلوب.

و حدد مقر فلتصفية ب حي فلعيون)

فلزفوية شاجع أ ت  فلمان فلفدفء)جقم)

(- فلدفجفلبيضاء) فلثاني  فلطابق  1 ج)

20250)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

دوح و عنوفنه(ف)) زكرياء) فلسيد(ة))

مكناس) ع  م  ب  فلبلد ة  تجزئة  (59

(ة)) 50000)مكناس فملغرب كمصفي)

للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

-(:

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

غشت)2021)تحت جقم)790010.

2 I

مجموعة أطلنتيك للمحاسبة

RICHARD MAIN
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مجموعة أطلنتيك للمحاسبة
شقة جقم ج فلطابق فلثاني عماجة 

22 زنقة فلعادل حي فرنان عيالن، 
46000، آسفي فملغرب

RICHARD MAIN شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم ج زنقة 

سيدي عبد فلرحمان حي بياضة - 
46000 آسفي فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
12  1

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 19) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.RICHARD MAIN
إستغالل) (: غرض فلشركة بإ جاز)
تنظيم) فملعاجض،) و  فلفنون  معرض 
فلندوفت و فملؤتمرفت،)تنظيم وجشات)
فلرسم) وجشات  و  مختلفة  فنية 
شاي،) قاعة  فستغالل  فلنحت،) و 
فلعمليات) رميع  عامة،) بصفة  و 
فملتعلقة بشكل مباشر أو غيب مباشر)

بأغرفض فلشركة.
ج  جقم) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
زنقة سيدي عبد فلرحمان حي بياضة)

-)46000)آسفي فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد جشيد نعيم):)1.000)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) نعيم  جشيد  فلسيد 

فلشقة)19)فلطابق فلثالث عماجة)»أد«)

فلحي فملحمدي)46000)آسفي فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
بلهوفجي) أنوج  محمد  فلسيد 
عنوفنه(ف))جقم)25)شقة)9)حي فلرياض)

46000)آسفي فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) بتاجيخ) بآسفي  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)2022/ج10.

25I

عزفلد ن مختاجي

MAYS SARA TRANS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

عزفلد ن مختاجي

حي فلسالم بلوك ج  جقم  ج سيدي 

سليمان ، 200 1، سيدي سليمان 

فملغرب

MAYS SARA TRANS شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مكت  جقم 

ج طابق سفلي فلياسمين 25 يعقوب 

فملنصوج - 16000 فلقنيطرة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63857

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 شتنرب) ج2)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 MAYS(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SARA TRANS
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملستخدمين.
مكت ) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 25 فلياسمين) سفلي  طابق  ج) جقم)
فلقنيطرة) (16000 (- يعقوب فملنصوج)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد عبد فلفتاح فلناجي):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيد عبد فلفتاح فلناجي):)1000 

بقيمة)100)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلناجي) فلفتاح  عبد  فلسيد 
فلقصيبية) فملرفدسة  دوفج  عنوفنه(ف))

200 1)سيدي سليمان فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلناجي) فلفتاح  عبد  فلسيد 
فلقصيبية) فملرفدسة  دوفج  عنوفنه(ف))

200 1)سيدي سليمان فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)19) نا ر)

2022)تحت جقم)8 8.
26I

CENTRE D’AFFAIRE AL MOSTAQBAL

IMPACTPIXEL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRE AL
MOSTAQBAL

حي فلعيون فلزفوية شاجع أ ت 
 فلمان فلفدفء جقم 1 ج فلطابق 

فلثاني فلدفجفلبيضاء ، 20250، فلدفج 
فلبيضاء فملغرب

IMPACTPIXEL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة(في طوج 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فلعيون 

فلزفوية شاجع أ ت  فلمان فلفدفء جقم 

1 ج فلطابق فلثاني فلدفجفلبيضاء - 

20250 فلدفجفلبيضاء فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.505645

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج حل) (2021 نونرب) (10 فملؤجخ في)

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 

جأسمالها) مبلغ  (IMPACTPIXEL

مقرها) وعنوفن  دجهم  (100.000

فلزفوية شاجع) فلعيون  فإلرتماعي حي 
أ ت  فلمان فلفدفء)جقم)1 ج)فلطابق)

 20250 (- فلدفجفلبيضاء) فلثاني 

فلدفجفلبيضاء)فملغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق فلهدف فملطلوب.
و حدد مقر فلتصفية ب حي فلعيون)
فلزفوية شاجع أ ت  فلمان فلفدفء)جقم)

(- فلدفجفلبيضاء) فلثاني  فلطابق  1 ج)

20250)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

و) مسنين  فلسيد(ة)) حيى 

عنوفنه(ف))دفج ملان بلوك ك عماجة)266 
90ج20  فلدفجفلبيضاء) س  ع  (7 جقم)

(ة)) كمصفي) فملغرب  فلدفجفلبيضاء)

للشركة.

فلسيد(ة))أ وب كياس و عنوفنه(ف))

طريق) (6 حي موالي جشيد مجموعة)

ج0  ط) (12 عماجة) (106 فلثانوية)

فلدفجفلبيضاء) (20 00 فلدفجفلبيضاء)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

فلسيد(ة))عدنان فهام و عنوفنه(ف))

سبع) ف ن  ج) جقم) إي  بلوك  ملان  دفج 

فلدفجفلبيضاء) 90ج20) فلدفجفلبيضاء)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 0  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 ونيو)2021)تحت جقم) 78125.

27I

CMA GESTION

ABDX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE(APT°22 RUE(IMAM

 ALI(HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ABDX شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 55 شاجع 

محمد فلخامس عماجة ركاج فلطابق 

فلخامس فلباب جقم جج رليز - 

0000  مرفكش فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.96731

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

2021)تقرج حل) 10)درنرب) فملؤجخ في)

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 

50.000)دجهم) ABDX)مبلغ جأسمالها)

شاجع) (55 فإلرتماعي) مقرها  وعنوفن 

محمد فلخامس عماجة ركاج فلطابق)

(- رليز) جج) جقم) فلباب  فلخامس 

0000 )مرفكش فملغرب نتيجة ل):)..

و حدد مقر فلتصفية ب)55)شاجع)

محمد فلخامس عماجة ركاج فلطابق)

(- رليز) جج) جقم) فلباب  فلخامس 

0000 )مرفكش فملغرب.)

و عين:

و) بوندو  ألين  ماجك  فلسيد(ة))
كرففت) كاتيا  زنقة  (15 عنوفنه(ف))

(ة)) ريناس فرنسا كمصفي) (69740

للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج 5.

28I

FNMCOMPTA

GOLD MATRIX D3
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

جGOLD MATRIX D شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

موالي إسماعيل  1 إقامة موالي 

إسماعيل فلطابق ج جقم -9 طنجة - 

90000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

123641

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 12) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 GOLD(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MATRIX Dج

فلتجاجة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملعدفت) بالجملة  وفلتسويق 

فملعلوماتية و شرفء)و بيع معدفت إنتاج)

فلطاقة فملتجددة.

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

موالي) إقامة  إسماعيل) 1) موالي 
(- -9)طنجة) جقم) ج) إسماعيل فلطابق)

90000)طنجة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
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فلسيد عبد فلحق بنعليلو):)1.000 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد عبد فلحق بنعليلو):)1000 
بقيمة)100)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

بنعليلو) فلحق  عبد  فلسيد 
فقامة) فاس  شاجع  (77 عنوفنه(ف))
طنجة) (- (6 شقة) ج) طابق) مربوك 

90000)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
بنعليلو) فلحق  عبد  فلسيد 
فقامة) فاس  شاجع  (77 عنوفنه(ف))
طنجة) (- (6 شقة) ج) طابق) مربوك 

90000)طنجة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)565.
29I

LUXE VERDE

LUXE VERDE
إعالن متعدد فلقرفجفت

LUXE VERDE
 DIYAR(AL(ANDALOUS(GH 6
 IMM 2 RDC(NR 3 ، 20520،
CASABLANCA MAROC

LUXE VERDE »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: د اج 
فألندلس مجموعة6 إقامة 02 

شقة ج0 بوسكوجة - 20520 فلدفج 
فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.416135
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)28)درنرب)2021
تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:01 جقم) قرفج 
عبد) زيوط  فلسيد  تفويت  ما لي:)
حصة فرتماعية من) (5000 فلسالم)
فصل)5000)حصة فرتماعية لفاءدة)

فلسيد فلخيمة  وسف)

على) فلذي  نص  (:02 جقم) قرفج 

زيوط) فلسيد  فستقالة  قبول  ما لي:)

عبد فلسالم كمسيب للشركة

على) فلذي  نص  ج0:) جقم) قرفج 

تعيين فلسيد فلخيمة  وسف) ما لي:)

كمسيب وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:06 جقم) بند 

ما لي:)مالك فلشركة)

على) فلذي  نص  (:17 جقم) بند 

ما لي:)مسيب فلشركة)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809110.

0Iج

SARL

 OPTIQUE ET VISION
CASABLANCA

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

 OPTIQUE ET VISION

CASABLANCA شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي محل 

تجاجي جقم ج ، شاجع فحمد 

فلقدميبي حي فال فلوجي إقامة 

راسينث ، حي معاجيف فلدفج 

فلبيضاء 22000 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529259

في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 21) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 OPTIQUE ET VISION (:

. CASABLANCA
بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملنتجات فلبصرية.
محل) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
تجاجي جقم)ج)،)شاجع فحمد فلقدميبي)
حي فال فلوجي إقامة راسينث)،)حي)
معاجيف فلدفج فلبيضاء)22000)فلدفج)

فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: هدى) شدي  جف  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيدة جف شدي هدى عنوفنه(ف))
إقامة زهرة زنبق شقة)5 جGH)سيدي)
فلبيضاء) فلدفج  (22000 معروف)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيدة جف شدي هدى عنوفنه(ف))
إقامة زهرة زنبق شقة)5 جGH)سيدي)
فلبيضاء) فلدفج  (22000 معروف)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 21 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)75 2.
1Iج

فئتمانية فلفضيلة

PROFFESSEUR CLIM
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتمانية فلفضيلة
جقم 529 شقة جقم   فلطابق 

2 فلوحدة 5 شاجع عالل فلفا�شي 
مرفكش ، 0070 ، مرفكش فملغرب

PROFFESSEUR CLIM شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 208 
فلحي فلصناعي طريق آسفي مكت  

جقم 2 - 0000  مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

121965
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.PROFFESSEUR CLIM
غرض فلشركة بإ جاز):)-فملقاول في)

فألشغال فملختلفة أو فلبناء
أالرهزة) تركي   في  -فملقاول 

فلكهربائية)(فلترب د))
-فملقاول في فلتسييب فلخدماتي.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)جقم)208 
مكت ) آسفي  طريق  فلصناعي  فلحي 

جقم)2)-)0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلسيد فلخر�شي عثمان)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فلخر�شي عثمان عنوفنه(ف))
سيبع) ( 15 جقم) فملرسطان  تجزئة 

0000 )مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلخر�شي عثمان عنوفنه(ف))
سيبع) ( 15 جقم) فملرسطان  تجزئة 

0000 )مرفكش فملغرب.
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)131964.

2Iج

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

TRANSPORT FAIZ
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،

OUED ZEM MAROC

TRANSPORT FAIZ شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي : 88زنقة 

01 تجزئة فلفتح - 25060 فبي فلجعد 

فبي فلجعد.

قفل فلتصفية
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

.191

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تقرج حل) (2021 نونرب) (25 فملؤجخ في)

ذفت) شركة  (TRANSPORT FAIZ

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد مبلغ جأسمالها)10.000)دجهم)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي)88زنقة)01 

تجزئة فلفتح)-)25060)فبي فلجعد فبي)

فلجعد نتيجة لنقص فملردود ة.

و عين:

و) فا ز  فلوفحد  عبد  فلسيد(ة))
فلفتح) تجزئة  زنقة01) (88 عنوفنه(ف))

فبي فلجعد فملغرب كمصفي) (25060

(ة))للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
بتاجيخ)25)نونرب)2021)وفي)88)زنقة01 

تجزئة فلفتح)-)25060)فبي فلجعد فبي)

فلجعد.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 06 بتاجيخ) فلجعد  بابي  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)125/2021.

Iجج

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 EL OUALY POUR LES
SERVICES COMMERCIALES
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

 EL OUALY POUR LES SERVICES
COMMERCIALES شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي 
فلصرفغنة شيشاوة - 1000  

شيشاوة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

2021
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (21
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 OUALY POUR LES SERVICES

.COMMERCIALES
 1- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلتجاجية) للعمليات  فإلدفجي  فملقاول 
للخدمة) فلزجفعية  أو  فلصناعية  أو 
فملدنية أو فلعسكرية إلنتاج فلجفث)/)
2-)إنتاج فلزيت)/)3-مفاوض)/)4-تارر)

أو وسيط فستيبفد و تصد ر.
حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
  1000 (- شيشاوة) فلصرفغنة 

شيشاوة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد خالد فلوفلي):)1.000)حصة)
بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

حي) فلسيد خالد فلوفلي عنوفنه(ف))
1000 )شيشاوة) فلصرفغنة شيشاوة)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
حي) فلسيد خالد فلوفلي عنوفنه(ف))
1000 )شيشاوة) فلصرفغنة شيشاوة)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) فالبتدفئية بتحناوت بتاجيخ)

2022)تحت جقم)15/2022.

I ج

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

WISSAL COUTURE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

WISSAL COUTURE شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 

1209 حي فلنهضة شيشاوة - 1000  
شيشاوة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
2019

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (2 
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.WISSAL COUTURE

غرض فلشركة بإ جاز):)-1خياطة)

-2)تاررتجزئة للمالبس فملجهزة

-3مفاوض

-4)فلتكوين في فلخياطة وفلتفصيل.
جقم) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

1209)حي فلنهضة شيشاوة)-)1000  

شيشاوة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلسيدة صباح فلحدفوي)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيدة صباح فلحدفوي عنوفنه(ف))

حي فلنهضة شيشاوة)1000 )شيشاوة)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيدة صباح فلحدفوي عنوفنه(ف))

حي فلنهضة شيشاوة)1000 )شيشاوة)

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) فالبتدفئية بتحناوت بتاجيخ)

2022)تحت جقم)2022/ 1.

5Iج

فلهدى لالستشاجة ش م م

STE AMSACASH

إعالن متعدد فلقرفجفت

فلهدى لالستشاجة ش م م
جقم 71 شقة 9 شاجع فلزجقطوني 

فملد نة فلجد دة فاس ، 0000ج، 

فاس فملغرب

STE AMSACASH

 »شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة«
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وعنوفن مقرها فالرتماعي: جقم   
عماجة 170 بلوك ب حي غريو زوفغة- 

فاس - 0000ج فاس فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.66799

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)27)درنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
تفويت رميع فلحصص فالرتماعية)
فلبوجقادي) فلسيد  حوزة  في  فلتي 
لفائدة فلسيد) حصة)،) (500) محمد)
حمزة عبوز وفلسيد سعد فبن فلفقيب

قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
فستقالة فلسيد فلبوجقادي محمد من)
فلسيد) وبقاء) فلشركة  مسيب  منص  
سعد فبن فلفقيب في هذف فملنص  ملدة)

غيب محدودة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
فلذي  نص) (: بند جقم بند جقم7)
فلحصص) توزيع  فصبح  ما لي:) على 
سعد) فلسيد  كما  لي:) فالرتماعية 
فبن فلفقيب:)700حصة.)فلسيد حمزة)

عبوز):00ج)حصة.
فلذي  نص) بند جقم بند جقم)16:)
فلفقيب) فلسيد سعد فبن  على ما لي:)

مسيب فلشركة ملدة غيب محدودة
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)18) نا ر)2022 

تحت جقم)228.
36I

ASMAA MEDIA GROUP

STE NET ELEC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

ASMAA MEDIA GROUP
شاجع صهي  فلرومي بلوك 9ج فلرقم 

20 فلربنو�شي فلبيضاء، 20000، 
فلبيضاء فملغرب

STE NET ELEC شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
فلشفشاوني فلحي فلصناعي فلربنو�شي 

كلم 8.5 أسطا عماجة أ فلرقم 12 - ف 

لبيضاء فملغرب.

جفع جأسمال فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.146911

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2021 أكتوبر) (08 في) فملؤجخ 

قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 

من) أي  دجهم«) (2.000.000»

«000.000.ج)دجهم«)إلى)»5.000.000 

دجهم«)عن طريق):)إدماج فحتياطي أو)

أجباح أو عالوفت إصدفج في جأس فملال.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج2  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

أكتوبر)2019)تحت جقم)5 7177.

7Iج

aaf

YANASTAR DISTRIBUTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

aaf

 AV OMAR IBN KHATTAB RES

 MAS(PALOMAS 2 3eme(etg

n°75، 90000، TANGER(MAROC

 YANASTAR DISTRIBUTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع جقية 

دـ1 بني مكادة طنجة - 90000 طنجة 

فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.1117 9

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

2021)تم تعيين) 28)درنرب) فملؤجخ في)

فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 

فلسفياني عادل كمسيب آخر

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250011.

8Iج

GESTION ALJANOUB

MA -TRADING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوفن حي فلسعادة عماجة جقم 
2 فلطابق فلثالث فلعيون ، 70000، 

فلعيون فملغرب
MA -TRADING شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة بن 
سميم جقم 8  حي خط فلرملة 1 
فلعيون - 70000 فلعيون فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
ج1580.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 17) نا ر) فملؤجخ في)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
خط) حي  ( 8 جقم) سميم  بن  »زنقة 
فلعيون) (70000 (- فلعيون) (1 فلرملة)
إلى)»فملنطقة فلصناعية جقم) فملغرب«)
(- فلعيون) فملر�شى  فلثاني  فلطابق  (08

70000)فلعيون فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)185/2022.
9Iج

DICKSSON(BUSINESS(&(LAW(FIRM

HORUS SECURITY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

 DICKSSON(BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE(JEAN(JAURES 23 2ج
 RUE(JEAN(JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
HORUS SECURITY شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 10-11 
فقامة سلوفن، فلطابق 5، فلشقة 
جقم 59 - 20000 فلدفجفلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
ج52902

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (10
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.HORUS SECURITY
حرفسة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملباني فلعامة أو فلخاصة..
 11-10 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فقامة سلوفن،)فلطابق)5،)فلشقة جقم)

59)-)20000)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)100)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد عبدهللا بوقنوف عنوفنه(ف))
 20000 عبدهللا) موالي  شاجع  (،26

خريبكة فملغرب.
عنوفنه(ف)) بانفول  جشيد  فلسيد 
5،)سيدي معروف) 1،)جقم) تجزئة فنا)

20000)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) بانفول  جشيد  فلسيد 
5،)سيدي معروف) 1،)جقم) تجزئة فنا)

20000)فلدفجفلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808950.

 0I

فلعبدالوي لالشغال فملحاسبتية

 STE EL ABDELLAOUI
 DE TRAVAUX DE
COMPTABILITE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

فلعبدالوي لالشغال فملحاسبتية
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عماجة نوميد ا شاجع محمد فلخامس 
فلطابق 2فلشقةج تازة ، 5000ج، 

تازة فملغرب
 STE EL ABDELLAOUI DE

 TRAVAUX DE COMPTABILITE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

و عنوفن مقرها فالرتماعي شقة جقم 
ج.فلطابق فلثاني عماجة نوميد ا جقم 
67 شاجع محمد فلخامس - 5000ج 

تازة .
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.1925

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم تحويل) (2022 10) نا ر) فملؤجخ في)
فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدودة«)إلى)»شركة)
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك)

فلوحيد«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بتازة  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)26.
 1I

EUROMED(COMPTA-SARL

STE ATLAS TERREZZO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

EUROMED(COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE ATLAS TERREZZO شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي سويقة 
فروكاك قيادة تالت نيعقوب فلحوز 
مرفكش تحناوت موالي فبرفهيم - 

02ج2  تحناوت مرفكش
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122029
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ATLAS TERREZZO

مقلع) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالحجاج باالالت فمليكانيكية)

-)فلتجاجة

سويقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فروكاك قيادة تالت نيعقوب فلحوز)

(- فبرفهيم) موالي  تحناوت  مرفكش 

02ج2 )تحناوت مرفكش.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد حسن فلهابوز):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

500)حصة) (: فلسيد محمد فميوغ)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فلهابوز  حسن  فلسيد 

ليساسفة فقامة جتياض صوفيا س  

فلبيضاء) (2 طابق) (61 شقة) عماجة) )

20000)فلبيضاء)فملغرب.

فلسيد محمد فميوغ عنوفنه(ف))حي)
ف ت فغيوس بلوك)2)زنقة)08)جقم)07 

تكوين فكاد ر)80000)فكاد ر فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فلهابوز  حسن  فلسيد 

ليساسفة فقامة جتياض صوفيا س  

فلبيضاء) (2 طابق) (61 شقة) عماجة) )

20000)فلبيضاء)فملغرب

فلسيد محمد فميوغ عنوفنه(ف))حي)
ف ت فغيوس بلوك)2)زنقة)08)جقم)07 

تكوين فكاد ر)80000)فكاد ر فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2057ج1.

 2I

N2M(CONSEIL-SARL

COMPTOIR TAOUIL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
COMPTOIR TAOUIL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع ب 
فلرقم 0  تجزئة عريض - 62000 

فلناضوج فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج5 ج2
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.COMPTOIR TAOUIL
بيع موفد) (: غرض فلشركة بإ جاز)
فلغيب فالستيبفد و) نقل بضائع  فلبناء)

فلتصد ر.
:)شاجع ب) عنوفن فملقر فالرتماعي)
 62000 (- عريض) تجزئة  ( 0 فلرقم)

فلناضوج فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: فلسيد مو�شى طويل)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
500)حصة) (: فلسيد حمزة طويل)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد مو�شى طويل عنوفنه(ف))حي)
فلناضوج) (62000 8ج  جقم) ج) عريض)

فملغرب.

فلسيد حمزة طويل عنوفنه(ف))حي)
فلناضوج) (62000 8ج  جقم) (2 عريض)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد مو�شى طويل عنوفنه(ف))حي)
فلناضوج) (62000 8ج  جقم) ج) عريض)

فملغرب

فلسيد حمزة طويل عنوفنه(ف))حي)
فلناضوج) (62000 8ج  جقم) (2 عريض)

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) فالبتدفئية بالناضوج بتاجيخ)

2022)تحت جقم)56.

Iج 

zagora consulting sarl

DEMMAMI
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
جقم119 شاجع محمد فلخامس ، 

7900 ، زفكوجة فملغرب

DEMMAMI شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفو 

وفوزفكوج تمزموط - ج707  زفكوجة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

727ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (19

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. DEMMAMI
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فلنقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

لحساب فلغيب.

دوفو) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
زفكوجة) ج707 ) (- وفوزفكوج تمزموط)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلسيد دمامي عبدفلعالي)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد دمامي عبدفلعالي عنوفنه(ف))

ج707   تمزموط) وفوزفكوج  دوفج 
زفكوجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد دمامي عبدفلعالي عنوفنه(ف))

ج707   تمزموط) وفوزفكوج  دوفج 
زفكوجة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

درنرب) (10 فالبتدفئية بزفكوجة بتاجيخ)

2021)تحت جقم)416.

  I

zagora consulting sarl

 ABOU DAOUED DE
CONSTRUCTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تفويت حصص

zagora consulting sarl
جقم119 شاجع محمد 

فلخامس ، 7900 ، زفكوجة 

فملغرب--------------------

 ABOU DAOUED DE

CONSTRUCTION شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 

18 شاجع عبد فلرحيم بوعبيد حي 

فملسيبة ج - 000ج7 فلدفخلة فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

85ج1.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 نونرب) (05 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
ف ت) محمد  (ة)) فلسيد) تفويت 
حصة فرتماعية من) (5.000 لحسن)
حصة لفائدة فلسيد) (10.000 أصل)
ج0  بتاجيخ) لحسن  وسف  ف ت  (ة))

نونرب)2021.
ف ت) محمد  (ة)) فلسيد) تفويت 
حصة فرتماعية من) (5.000 لحسن)
حصة لفائدة فلسيد) (10.000 أصل)
(ة))ف ت لحسن فحمد بتاجيخ)ج0)نونرب)

.2021
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
ج1  بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)9 27.
 5I

SUD INVEST CONSULTING

GHAMA EVENTS SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة فلقبطان فجيكي فقامة ف زيس 

 GUELIZ، 11 فلطابق 2 فلشقة جقم
40000، MARRAKECH(MAROC

 GHAMA EVENTS SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

مسلم تجزئة بوكاج فلطابق ج شقة 
جقم  1 باب دكالة - 0000  مرفكش 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1220 9
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 12) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. GHAMA EVENTS SARL AU
تنظيم) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

رميع فلحفالت فلعامة و فلخاصة).
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
شقة) ج) فلطابق) بوكاج  تجزئة  مسلم 
0000 )مرفكش) جقم) 1)باب دكالة)-)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بناني) ريهان  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) بناني  ريهان  فلسيدة 
فجكان كولف جسوجت فلشطر)20)فيال)
  0000 تسلطانت) فلشريفية  ( 15

مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) بناني  ريهان  فلسيدة 
فجكان كولف جسوجت فلشطر)20)فيال)
  0000 تسلطانت) فلشريفية  ( 15

مرفكش فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)132062.
46I

bemultico(بيمولتيكو

AKOM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

bemultico بيمولتيكو
جقم 106 شقة جقم 01 فلزيتون 

فملعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

AKOM شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 
56 زنقة فبن خلدون فقامة حكيم 
فلشقة 17 فلطابق 5 مكناس - 

50000 مكناس فملغرب.

جفع جأسمال فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.42619
فلعام) فلجمع  بمقت�شى 
درنرب) (28 في) فملؤجخ  فإلستثنائي 
فلشركة) جأسمال  جفع  تم  (2021
دجهم«) (6.500.000« قدجه) بمبلغ 
إلى) دجهم«) »500.000.ج) من) أي 
طريق) عن  دجهم«) (10.000.000»
فلشركة) د ون  مع  مقاصة  إررفء) (:

فملحددة فملقدفج و فملستحقة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)275.

 7I

bemultico(بيمولتيكو

AKOM
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

bemultico بيمولتيكو
جقم 106 شقة جقم 01 فلزيتون 

فملعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

AKOM شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 

56 زنقة فبن خلدون فقامة حكيم 
فلشقة 17 فلطابق 5 مكناس - 

50000 مكناس فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.42619

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) (28 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
فتخيا) سعيد  (ة)) فلسيد) تفويت 
حصة فرتماعية من أصل) 0.000ج)
(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (100.000
فلحسين زف د بتاجيخ)28)درنرب)2021.
فتخيا) سعيد  (ة)) فلسيد) تفويت 
حصة فرتماعية من أصل) (50.000
(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (100.000
محمد ليام بتاجيخ)28)درنرب)2021.
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)275.
 8I

bemultico(بيمولتيكو

AKOM
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

bemultico بيمولتيكو
جقم 106 شقة جقم 01 فلزيتون 

فملعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

AKOM شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
و عنوفن مقرها فالرتماعي جقم 

56 زنقة فبن خلدون فقامة حكيم 
فلشقة 17 فلطابق 5 مكناس - 

50000 مكناس .
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.42619

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)28)درنرب)2021)تم تحويل)
فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك)
»شركة ذفت فملسؤولية) إلى) فلوحيد«)

فملحدودة«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)275.
 9I

WE CRAFT

WE CRAFT
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

WE CRAFT
 Bd(Mohammed(V 11 rue

 Ahmed(Sitou(etage 2 Appt 3 ،
20000، CASABLANCA(MAROC
WE CRAFT شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد(في 

طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
محّمد فلخامس 11 زنقة أحمد سيّتو 

,فلطابق 2 شّقة ج - 20000 فلدفج 
فلبيضاء فململكة فملغربّية.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.  12 
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج حل) (2021 نونرب) فملؤجخ في) 0)
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
مبلغ) (WE CRAFT فلوحيد) فلشريك 
وعنوفن) دجهم  (10.000 جأسمالها)
محّمد) شاجع  فإلرتماعي  مقرها 
سيّتو) أحمد  زنقة  (11 فلخامس)
فلدفج) (20000 (- ج) شّقة) (2 ,فلطابق)
(: فململكة فملغربّية نتيجة ل) فلبيضاء)

عدم تحقيق فلهدف.
شاجع) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
محّمد فلخامس)11)زنقة أحمد سيّتو)
فلدفج) (20000 (- ج) شّقة) (2 ,فلطابق)

فلبيضاء)فململكة فملغربّية.)
و عين:

و) فليادني  نسرين  فلسيد(ة))
شاجع) (20 زنقة) جقم) 1) عنوفنه(ف))
فلدفج) (20200 ,فأللفة) أبوجقرفق)
فلبيضاء)فململكة فملغربّية كمصفي)(ة))

للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 21 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)5ج8052.
50I

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

THE SEVEN DOORS sarl
إعالن متعدد فلقرفجفت

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م 
ش و

شاجع محمد دفود فقامة بدجطابق 
فوق فج�شي جقم ج تطوفن ، 0 0ج9، 

تطوفن فملغرب
THE SEVEN DOORS sarl »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: وال ة 
سنتب شاجع فلجوالن بلوك ج عماجة 1 
طابق تحت فج�شي و فج�شي - 0 0ج9 

تطوفن فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
09ج0ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)ج1)درنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
بيع رميع حصص فلسيدة فلهرو�شي)
ندى و فملحددة في)150)حصة للسيدة)

فالزعر ناد ة)
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
فلهرو�شي ندى من) فستقالة فلسيدة 
فتبة) من  فبرفئها  مع  فلشركة  تسييب 
تسييبها فلسابقة و تعويضها بالسيدة)

فالزعر ناد ة)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)
في) ناد ة  فالزعر  فلسيدة  مساهمة 

جفسمال فلشلركة ب)15000)دجهم
بند جقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)
تمثيل حصص فلسيدة فالزعر ناد ة)

ب)150)حصة من فئة)100)دجهم
على) فلذي  نص  (: 5 جقم) بند 
كمسيب للشركة) يعين فلشركاء) ما لي:)
فلسيدة ماجصو) (: و ملدة غيب محدودة)
   2890 مناج مغربية بطاقة وطنية)
30-08- بتاجيخ) بتطوفن  مزدفدة  (، (L
محمد) فلشخ�شي  عنوفنها  ج198،)
بنونة فقامة صابرين)2)جقم)9)تطوفن)
فلسيدة فالزعر ناد ة مغربية بطاقة) (.
بتطوفن) مزدفدة  18Lج292) وطنية)
عنوفن فقامتها) (،21-08-1971 بتاجيخ)
ج  بلوك) سنتب  وال ة  فلقاهرة  شاجع 
عماجة)1)طابق)1)شقة)7)تطوفن.)2)–)
تلزم فلشركة بصفة صحيحة بالنسبة)
لجميع فألعمال و فلوثائق فملتعلقة بها)

بالتوقيع فملشتبك للمسيب ن.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
05) نا ر) بتاجيخ) بتطوفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)0027.
51I

CK

GDMF CONSTRUCTION
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CK
 N° 9 LOTISS(MABROUKA

 BIR(RAMI ، 14000، KENITRA
MAROC

GDMF CONSTRUCTION شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي ج2 زنقة 

فنوفل فقامة فلوجي 11 مكت  جقم   
ميموزف - 000 1 فلقنيطرة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
63845

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 GDMF(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. CONSTRUCTION
فألشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعامة
أعمال تزيين فلبنا ات

بيع موفد فلبناء.
زنقة) ج2) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
فنوفل فقامة فلوجي)11)مكت  جقم)  

ميموزف)-)000 1)فلقنيطرة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فاطمة) سنانو  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
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عنوفنه(ف)) فاطمة  سنانو  فلسيدة 
 1 000 فلحوزية) (101 بلوك ج جقم)

فلقنيطرة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) فاطمة  سنانو  فلسيدة 
 1 000 فلحوزية) (101 بلوك ج جقم)

فلقنيطرة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)18) نا ر)

2022)تحت جقم)1ج900.

52I

CABINET BAHMAD

LES ENFANTS DE BACCHUS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مرفكش بالزف عماجة د 1 شقة 
ب 21 فلطابق فلثاني رليز مرفكش 
إقامة مرفكش بالزف عماجة د 1 شقة 
ب 21 فلطابق فلثاني رليز مرفكش، 

0000 ، مرفكش فملغرب
 LES ENFANTS DE BACCHUS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مكت  جقم 
2 على فليمين شقة جقم 6 زفوية زنقة 
طاجق فبن زياد وفبن عائشة إقامة 
فكسيل سيوج عماجة 18 - 0000  

مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

121951
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 LES (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. ENFANTS DE BACCHUS
إدفجة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملبيعات عرب فإلنتبنت أو فلهاتف.

مكت ) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
2)على فليمين شقة جقم)6)زفوية) جقم)
عائشة) وفبن  زياد  فبن  طاجق  زنقة 
(- (18 عماجة) سيوج  فكسيل  إقامة 

0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
دففرينفيل) راك  ران  فلسيد 
عنوفنه(ف))شاجع ماسينيت)10- 1190 

بروكسيل بلجيكا.
عنوفنه(ف)) بوملان  زين   فلسيدة 
19)مدخل)7)جقم)64)برنو�شي) أنا�شي)

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
دففرينفيل) راك  ران  فلسيد 
عنوفنه(ف))شاجع ماسينيت)10- 1190 

بروكسيل بلجيكا
عنوفنه(ف)) بوملان  زين   فلسيدة 
19)مدخل)7)جقم)64)برنو�شي) أنا�شي)

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)131936.
Iج5

 conseil du grand(فستشاجة فملغرب فلكبيب

maghreb

 SOCIETE DEDICATION TO
WORK S A R L AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 conseil du فستشاجة فملغرب فلكبيب
grand maghreb

 BD ABDELKRIM 11ج
 ELKHETTABI RESIDENCE

 MOHANDIZ IMM D
 1ER(ETAGE(N°4 113 BD

 ABDELKRIM ELKHETTABI
 RESIDENCE MOHANDIZ IMM

 D 1ER(ETAGE(N°4، 40140،

MARRAKECH فملغرب

 SOCIETE DEDICATION TO

WORK S A R L AU شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 7، دوفج 

فبن عمر صوفيد رماعة تمصلحت 

دفئرة تاحنا وت عمالة فلحوز 

Marrakech 40140 مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1219 9

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 06) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 SOCIETE DEDICATION TO

.WORK S A R L AU

مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

لختلف فلخدمات.

دوفج) (،7 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

فبن عمر صوفيد رماعة تمصلحت)

فلحوز) عمالة  وت  تاحنا  دفئرة 

Marrakech  01 0)مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فلنحل  طاجق  فلسيد 

فسكجوج فبرفج فلكتبية مجموعة)2  

  01 0 9 2)فملحاميد) عماجة)69)جقم)

مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء)

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فلنحل  طاجق  فلسيد 

فسكجوج فبرفج فلكتبية مجموعة)2  

  01 0 9 2)فملحاميد) عماجة)69)جقم)

مرفكش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

19) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)5ج19ج1.

5 I

zagora consulting sarl

 ABOU DAOUED DE

CONSTRUCTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

zagora consulting sarl

جقم119 شاجع محمد 

فلخامس ، 7900 ، زفكوجة 

فملغرب--------------------

 ABOU DAOUED DE

CONSTRUCTION شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 

18 شاجع عبد فلرحيم بوعبيد حي 

فملسيبة ج - 000ج7 فلدفخلة فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

85ج1.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تحويل) (2021 نونرب) (05 فملؤجخ في)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

شاجع عبد فلرحيم بوعبيد) (18 »جقم)

فلدفخلة) 000ج7) (- ج) فملسيبة) حي 

فبن) شاجع  (1536 »جقم) إلى) فملغرب«)

000ج7  (- (01 فلنهضة) حي  فلعوف 

فلدفخلة فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)9 27.

55I
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zagora consulting sarl

 ABOU DAOUED DE
CONSTRUCTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تعيين مسيب رد د للشركة

zagora consulting sarl
جقم119 شاجع محمد فلخامس ، 

7900 ، زفكوجة فملغرب
 ABOU DAOUED DE

CONSTRUCTION شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 1536 
شاجع فبن فلعوف حي فلنهضة 01 - 

000ج7 فلدفخلة فملغرب.
تعيين مسيب رد د للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
85ج1.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 نونرب) (05 فملؤجخ في)
ف ت) فلسيد(ة)) للشركة  مسيب رد د 

لحسن  وسف كمسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)9 27.
56I

AL HISBA FISC 

NASM TRADING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2EME(ETAGE

N° 6 SIDI(BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

NASM TRADING شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلحي 
فلصناعي فلشرقي بوليكون 2020 
تجزئة جقم 2ج1 سيدي فلربنو�شي 

فلطابق فالول - 20600 فلدفج 
فلبيضاء فملغرب.

جفع جأسمال فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.150061

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم) ج201) نونرب) في) 0) فملؤجخ 

قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 

«00.000ج)دجهم«)أي من)»500.000 

عن) دجهم«) (800.000« إلى) دجهم«)

د ون) مع  مقاصة  إررفء) (: طريق)

فلشركة فملحددة فملقدفج و فملستحقة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 09 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

شتنرب) 201)تحت جقم)1 005571.

57I

مكت  محاسبة

AOUFOUS GUIR AGRI SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تغييب نشاط فلشركة

مكت  محاسبة

عماجة 1  شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 فلرشيد ة ،  5200، 

فلرشيد ة فملغرب

 AOUFOUS GUIR AGRI SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فالرتماعي جقم 86 

تجزئة فلجامعة فلرشيد ة - 52000 

فلرشيد ة فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

7ج2 1.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تغييب) (2022 05) نا ر) في) فملؤجخ 

نشاط فلشركة من)»فلوساطة

فألشغال فملختلفة

بيع ملوفد آلفالحية«)إلى)»)بيع فملوفد)

فلغدفئية بالتقسيط

فألشغال فملختلفة

بيع ملوفد آلفالحية«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ)18) نا ر)

2022)تحت جقم)ج .
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مكت  محاسبة

TAFILALIT PRESTATIONS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب نشاط فلشركة

مكت  محاسبة
عماجة 1  شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 فلرشيد ة ،  5200، 

فلرشيد ة فملغرب
TAFILALIT PRESTATIONS شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فالرتماعي قصر فوالد 
 حيى فلسيفا فجفود - ج5220 فجفود 

فملغرب.
تغييب نشاط فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
97ج 1.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تم تغييب) 02)أكتوبر) فملؤجخ في)
»)تحويل فالموفل) نشاط فلشركة من)
تحويل) (« إلى) فلفوفتيب«) -تحصيل 

فالموفل)-تحصيل فلفوفتيب
فألشغال فملختلفة

فلوساطة«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ)09)نونرب)

2021)تحت جقم)511.
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 COTRAZENOV
INNOVATION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
 COTRAZENOV INNOVATION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي طنجة ، 

7  ، شاجع فلحسن فلثاني ، فلطابق 2 
جقم 5. - 90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي):)
123677بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ)
في) 0) نا ر)2022)تم إعدفد فلقانون)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
. COTRAZENOV INNOVATION

فلغرض) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
من فلشركة هو أن تنفذ بالنيابة عنها)
بشكل) (، ثالثة) أطرفف  عن  نيابة  أو 
مباشر أو غيب مباشر في فملغرب أو في)

فلخاجج:
فساسا:)فلبناء)وفالشغال فلعامة

تشييد) أعمال  رميع  تنفيذ  (-
وفلسباكة) فملدنية  وفلهندسة  فملباني 
شق) وأعمال  وفلطالء) وفلتزريج 
فلصحي) وفلصرف  وفلجسوج  فلطرق 
فلتبفبية) وأعمال  فملياه  وإمدفدفت 
وفملياه) فلطرق  تقسيم  ومعدفت 

.VRD(وفلكهرباء)وأعمال
تركي  فلتكنولوريا يعمل

-)فعمال وتركي  فلرخام
-)أعمال نجاجة خشبية وأملنيوم

-)بيع أو فستئجاج فآلالت وفملعدفت)
لتنفيذ فألشغال فلعامة.

-فلبحث ودجفسة أي مشروع.
-)فستغالل أي نوع من فملحجر.

موفد) رميع  وتسويق  تطبيق  (-
فلبناء)أو فملعدفت

-)فالستيبفد وفلتصد ر بشكل عام
-)فلتطوير فلعقاجي بشكل عام

فلعمليات) رميع  عموما،) أكثب  (-
أو) فملالية  أو  وفلتجاجية  فلصناعية 
فملتعلقة بشكل) فلعقاجية  أو  فملنقولة 
لألنشطة) مباشر  غيب  أو  مباشر 
أن) فملحتمل  من  أو  أعاله  فملذكوجة 

تشجع تطوير فلشركة..
(، طنجة) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
7 )،)شاجع فلحسن فلثاني)،)فلطابق)2 

جقم)5.)-)90000)طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
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 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 (: بهان دجيس) فلسيد 

بقيمة)100)دجهم للحصة).

 500 (: فلسيد بني يعقوب فاضل)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) دجيس  بهان  فلسيد 

طنجة)90000)طنجة فملغرب.

فاضل) يعقوب  بني  فلسيد 

طنجة) (90000 طنجة) عنوفنه(ف))

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) دجيس  بهان  فلسيد 

طنجة)90000)طنجة فملغرب

فاضل) يعقوب  بني  فلسيد 

طنجة) (90000 طنجة) عنوفنه(ف))

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)8ج2501..
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RIVER PRO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN

 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

RIVER PRO شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي طنجة ، 

7  ، شاجع فلحسن فلثاني ، فلطابق 2 

جقم 5. - 90000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

123683

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 RIVER(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. PRO
فلغرض) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

من فلشركة هو:
-)فلتبويج فلعقاجي.

أو) ممتلكات  على  -فالستحوفذ 
مصالح في أي شركات أو مؤسسات)

مماثلة أو مختلفة.
وفالستيبفد) وفلبيع  فلشرفء) (-
وفلسمسرة) وفلتمثيل  وفلتصد ر 
دفخل وخاجج رميع فملنتجات وفملوفد)

وفملعدفت وفآلالت.
فملتنوعة) باألعمال  فلقيام  (-
فلطرق) وأعمال  فملباني  وتقسيم 
وإنشاء) ودجفسة  وفلطالء) وفلسباكة 
فلتقسيمات وفلطرق وإنشاء)فملساجفت)
وفلتجهيزفت) فلبناء) أعمال  ورميع 
فلهندسية فألخرى فملدنية بشكل عام.

-)تقسيم فألجض بشكل عام.
تملك فلعقاجفت فملبنية أو فملزمع) (-

إنشاؤها وبيعها.
إنشاء)رميع فملباني لالستخدفم) (-
فلسكني) أو  فلصناعي  أو  فلتجاجي 
عن) سوفء) فملباني  هذه  وتشغيل 
أخرى) طريقة  بأي  أو  فإل جاج  طريق 
إلى) تقسيمها  فلخصوص  وره  وعلى 
طوفبق وشقق بهدف تشغيلها في إطاج)
قوفنين) تنظم  فلتي  فلنافذة  فلقوفنين 

فمللكية فملشتبكة باملغرب.
-)فلتقد م أو فملشاجكة في أي سوق)
أو طل  عطاءفت باإلشاجة إلى فألشياء)

فملذكوجة أعاله
فلعمليات) رميع  (، عام) بشكل  (-
أو) فملالية  أو  فلتجاجية  أو  فلصناعية 
فملتعلقة بشكل) فلعقاجية  أو  فملنقولة 
باألنشطة) مباشر  غيب  أو  مباشر 
فملذكوجة أعاله أو فلتي من فملحتمل أن)

تعزز تطوير فلشركة.

(، طنجة) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
7 )،)شاجع فلحسن فلثاني)،)فلطابق)2 

جقم)5.)-)90000)طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 (: فلسيد زيون سعيد)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
(: عبدفملنعيم) عمر  أوالد  فلسيد 
500)حصة بقيمة)100)دجهم للحصة
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) سعيد  زيون  فلسيد 

طنجة)90000)طنجة فملغرب.
عبدفملنعيم) عمر  أوالد  فلسيد 
طنجة) (90000 طنجة) عنوفنه(ف))

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) سعيد  زيون  فلسيد 

طنجة)90000)طنجة فملغرب
عبدفملنعيم) عمر  أوالد  فلسيد 
طنجة) (90000 طنجة) عنوفنه(ف))

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1 2501.
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J-CONFECTION
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
J-CONFECTION شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي طنجة 

فملنطقة فلصناعية فملجد قطعة  80 
- 90000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
ج70ج12

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. J-CONFECTION
فلغرض) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

من فلشركة هو:
-)فساسا:)-)صناعة فملالبس بشكل)

عام
رميع عمليات صناعة فملالبس) (-
خامات) بجميع  وفلجاهزة  فلجاهزة 

فلنسيج بجميع أشكالها.
-)فستيبفد وتصد ر وبيع وخدمة ما)
بعد فلبيع وتمثيل رميع أنوفع فآلالت)
وفملوفد ومكوناتها وملحقاتها لصناعة)

فملالبس وأنشطة أخرى مماثلة.
رميع) وتشغيل  وتنفيذ  دجفسة  (-
مشاجيع فلتبكي  في مجال فلصناعة)

فملذكوجة.
-)فملشاجكة بأي شكل من فألشكال)
في رميع فلشركات وفملؤسسات فلتي)

لها نشاط مماثل أو مرتبط.
-)فلتمثيل أو فلعمولة أو فلسمسرة.
فلعمليات) رميع  (، عام) بشكل  (-
أو) فملالية  أو  فلتجاجية  أو  فلصناعية 
فملتعلقة بشكل) فلعقاجية  أو  فملنقولة 
باألنشطة) مباشر  غيب  أو  مباشر 
فملذكوجة أعاله أو فلتي من فملحتمل أن)

تعزز تطوير فلشركة..
طنجة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فملنطقة فلصناعية فملجد قطعة) 80 

-)90000)طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
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محمد) بوشنينه  فلسيد  فلسيد 

 100 بقيمة) حصة  (1.000 (: فملختاج)

دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

محمد) بوشنينه  فلسيد  فلسيد)))

 90000 طنجة) عنوفنه(ف)) فملختاج 

طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

محمد) بوشنينه  فلسيد  فلسيد 

 90000 طنجة) عنوفنه(ف)) فملختاج 

طنجة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250151.
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DETROIT INDOOR
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN

 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

DETROIT INDOOR شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي طنجة ، 

8 ، شاجع دبليو ريبفجي 5 ، تجزئة 

ريبفجي 5 قطعة جقم 50 - 90000 

طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

507ج12

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (27

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. DETROIT INDOOR
فلغرض) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

من فلشركة هو:
فلصالة) تشغيل  (- فساسا:) (-

فلرياضية
وتسويق) وتوزيع  وبيع  شرفء) (-
فألرهزة) أنوفع  رميع  وتركي  

فلرياضية.
-)فستيبفد و تصد ر

فلعمليات) رميع  (، عام) بشكل  (-
أو) فملالية  أو  فلتجاجية  أو  فلصناعية 
فملتعلقة بشكل) فلعقاجية  أو  فملنقولة 
باألنشطة) مباشر  غيب  أو  مباشر 
فملذكوجة أعاله أو فلتي من فملحتمل أن)

تعزز تطوير فلشركة..
طنجة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
تجزئة) (، (5 ،)شاجع دبليو ريبفجي) (8 (،
 90000 (- (50 قطعة جقم) (5 ريبفجي)

طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
(: فلوعري  اسر) فلسيد  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلوعري  اسر) فلسيد  فلسيد 
طنجة) (90000 طنجة) عنوفنه(ف))

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلوعري  اسر) فلسيد  فلسيد 
طنجة) (90000 طنجة) عنوفنه(ف))

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 1) نا ر) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج995 2.
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 HOME OWNERS
 ASSOCIATION
MANAGEMENT

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
 HOME OWNERS

 ASSOCIATION MANAGEMENT
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي طنجة ، 
سكن د وفن ، شاجع سيجلماسة ، 
فلطابق فلثامن ، جقم 5  (فلزفوية 

فلسابقة لشاجع قطر وغوته). - 9000 
طنجة فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.57951
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
فملؤجخ في)28)شتنرب)2021)تم تحويل)
للشركة) فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
شاجع) (، د وفن) سكن  (، »طنجة) من)
جقم) (، فلطابق فلثامن) (، سيجلماسة)
قطر) لشاجع  فلسابقة  (فلزفوية  ( 5
إلى) طنجة فملغرب«) (9000 (- وغوته).)
»طنجة)،)فإلقامة فاستنا)285)طنجة)

بالية)-)9000)طنجة فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم فملغرب.
64I

EDIAN CONSULTING

RAYAN.2M
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

EDIAN CONSULTING
8  زنقة طاجق بن زياد مكت  جقم 
ج فلقنيطرة، 000 1، فلقنيطرة 

فملغرب
RAYAN.2M شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 05 تجزئة 
فألندلس حي فلسالم - 0ج110 سال 

فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.156641

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
فملؤجخ في) 0)غشت)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
(- فلسالم) حي  فألندلس  تجزئة  (05»
شاجع) ( 9« إلى) سال فملغرب«) 0ج110)
 15 مدغشقر د وج فلجامع شقة جقم)
فلرباط) (10060 (- فلخامس) فلطابق 

فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) (15 بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)120709.
65I

EDIAN CONSULTING

CAFE TAMARIS BEACH
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

EDIAN CONSULTING
8  زنقة طاجق بن زياد مكت  جقم 
ج فلقنيطرة، 000 1، فلقنيطرة 

فملغرب
 CAFE TAMARIS BEACH

شركة ذفت مسؤلية محدودة 
ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي   زنقة 
وفد زيز فلطابق ج شقة جقم 7 فكدفل 
موطن لدى أمد ر - 10000 فلرباط 

فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.1 7277

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
فملؤجخ في) 0)غشت)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
ج)شقة جقم) زنقة وفد زيز فلطابق) ( »
7)فكدفل موطن لدى أمد ر)-)10000 

شاجع ( 9« إلى) فملغرب«) فلرباط 
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 15 مدغشقر د وج فلجامع شقة جقم)

9 )شاجع مدغشقر) فلطابق فلخامس)

فلطابق) (15 جقم) فلجامع شقة  د وج 

فلخامس)10060)فلرباط فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

درنرب) (15 بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)ج12070.

66I

EDIAN CONSULTING

MAYHATEN

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

EDIAN CONSULTING

8  زنقة طاجق بن زياد مكت  جقم 

ج فلقنيطرة، 000 1، فلقنيطرة 

فملغرب

MAYHATEN شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 05 تجزئة 

فألندلس حي فلسالم 05 تجزئة 

فألندلس حي فلسالم 0ج110 سال 

فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.156861

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

فملؤجخ في) 0)غشت)2021)تم تحويل)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

 05 تجزئة فألندلس حي فلسالم) (05»

0ج110  فلسالم) فألندلس حي  تجزئة 

سال فملغرب«)إلى)»9 )شاجع مدغشقر)

فلطابق) (15 جقم) فلجامع شقة  د وج 

د وج) مدغشقر  شاجع  ( 9 فلخامس)

فلجامع شقة جقم)15)فلطابق فلخامس)

10060)فلرباط فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

درنرب) (28 بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)8 1209.

67I

EDIAN CONSULTING

ALOHA IMMOBILIER
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

EDIAN CONSULTING
8  زنقة طاجق بن زياد مكت  جقم 
ج فلقنيطرة، 000 1، فلقنيطرة 

فملغرب
ALOHA IMMOBILIER شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 9  شاجع 
مدغشقر د وج فلجامع شقة جقم 

15 فلطابق فلخامس فلرباط 10060 
فلرباط فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
156859

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 21) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ALOHA IMMOBILIER
مقاولة) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)

عقاجية
-)أعمال أو إنشاءفت متنوعة

وبصوجة أعم)،)أي معاملة تجاجية)
أو) منقولة  أو  مالية  أو  صناعية  أو 
بشكل) مرتبطة  تكون  قد  عقاجية 
فألشياء) بأحد  مباشر  غيب  أو  مباشر 
فملذكوجة أعاله أو فلتي قد تعزز تطوير)

فلشركة.
9 )شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)
جقم) شقة  فلجامع  د وج  مدغشقر 
 10060 فلطابق فلخامس فلرباط) (15

فلرباط فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلخمالي) بناصر  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فلخمالي  بناصر  فلسيد 

(–2653 جقم) فيال  فلحدفدة  تجزئة 

فلقنيطرة)000 1)فلقنيطرة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فلخمالي  بناصر  فلسيد 

(–2653 جقم) فيال  فلحدفدة  تجزئة 

فلقنيطرة)000 1)فلقنيطرة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

درنرب) (28 بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)7 1209.

68I

EDIAN CONSULTING

HAJID CHANGE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

EDIAN CONSULTING

8  زنقة طاجق بن زياد مكت  جقم 

ج فلقنيطرة، 000 1، فلقنيطرة 

فملغرب

HAJID CHANGE شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زفوية شاجع 

محمد فلخامس ، مبنى ال شوب 

، جقم 17ج. فلقنيطرة - 050 1 

فلقنيطرة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63657

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) ج0)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 HAJID(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CHANGE

مكت ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

صرففة  دوي

وبصوجة أعم)،)أي معاملة تجاجية)

أو) منقولة  أو  مالية  أو  صناعية  أو 

بشكل) مرتبطة  تكون  قد  عقاجية 

فألشياء) بأحد  مباشر  غيب  أو  مباشر 

فملذكوجة أعاله أو فلتي قد تعزز تطوير)

فلشركة.

زفوية) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

شاجع محمد فلخامس)،)مبنى ال شوب)

 1 050 (- فلقنيطرة) 17ج.) جقم) (،

فلقنيطرة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

مبلغ جأسمال فلشركة:)1.000.000 

دجهم،)مقسم كالتالي:

 10.000 (: ف ديشو) عمر  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) ف ديشو  عمر  فلسيد 

فال) جي  شاجع  ( 8 تجزئة) فلقنيطرة 

فلوجي)070 1)فلقنيطرة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) رليل  كوج  فلسيد 

إقامة أليانس دفجنا فسج)عماجة جقم)  

شقة جقم)8)مهد ة)110 1)فلقنيطرة)

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

0ج  بتاجيخ) بالقنيطرة  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)6163.

69I
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)مكت  فد ر فزفكا موثق بطنجة

صيدلية بوتور ش م م
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

مكت  فد ر فزفكا موثق بطنجة
جقم 111 شاجع ولي فلعهد عماجة 

فلشمس طابق   شقة  1 ، 90000، 
طنجة فملغرب

صيدلية بوتوج ش م م شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي طنحة 

طنجة فلبالية فملجمع فلسكني بوتوج 
عماجة جقم 1 فلطابق فلسفلي جقم ج - 

90000 طنجة فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.77979

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 15) وليوز) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
حرفقي) ملياء) (ة)) فلسيد) تفويت 
أصل) من  فرتماعية  حصة  (1.100
(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (1.100
 15 بتاجيخ) فندل�شي  سرفج  صفية 

 وليوز)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
19) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250060.

70I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE NASSIJ EL KHAYAL
.SARL A.U

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شاجع محمد فلخامس جقم ج0 

فلطابق فلثاني خنيفرة ، 000 5، 
خنيفرة فملغرب

 STE NASSIJ EL KHAYAL SARL
A.U. شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة فجوكو 
جقم  2 خنيفرة - 000 5 خنيفرة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1ج1 

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

..NASSIJ EL KHAYAL SARL A.U

نسيج) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملالبس).
زنقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

 5 000 (- خنيفرة) جقم) 2) فجوكو 

خنيفرة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيدة خد جة فلعلوش):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلعلوش) خد جة  فلسيدة 
عنوفنه(ف))زنقة فجوكو جقم) 2)خنيفرة)

000 5)خنيفرة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلعلوش) خد جة  فلسيدة 
عنوفنه(ف))زنقة فجوكو جقم) 2)خنيفرة)

000 5)خنيفرة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

19) نا ر) بتاجيخ) بخنيفرة  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)16.

71I

CLEVDEEP CONSULTING

 NORTHSIDE NEGOCE &
LOGISTICS

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

CLEVDEEP CONSULTING
عزي  فلحاج قدوجفقامة فلفرج 

(هارر) 57 فلطابق   جقم 9 طنجة، 
90000، طنجة فملغرب

 NORTHSIDE(NEGOCE &
LOGISTICS شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 461 

فملجاهد ن منطقة جهرفه طنجة - 
90000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
599ج12

في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 NORTHSIDE( NEGOCE( &

.LOGISTICS
تسويق) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فملوفد) رميع  وتسليم  وبيع  وتوزيع 
وقطع) وفملعدفت  وفآلالت  وفملوفد 
وفملنتجات) وفإلكسسوفجفت  فلغياج 
فللورستيك.) و  فلصناعية.فلنقل 

فلتدفول.
 461 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
(- طنجة) جهرفه  منطقة  فملجاهد ن 

90000)طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

 100 (: زكرياء) فلنجماوي  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 100 (: زكرياء) فلنجماوي  فلسيد 
بقيمة)100)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلنجماوي زكرياء)عنوفنه(ف))
تجزئة فألمنية زنقة)36)جقم)21)طنجة)

90000)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلنجماوي زكرياء)عنوفنه(ف))
تجزئة فألمنية زنقة)36)جقم)21)طنجة)

90000)طنجة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1 2500.
72I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

HOUSE OF HANDSOME
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HOUSE OF HANDSOME شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 

فلعرفق عماجة فنس 2 ف فيبناج ريليز 
0000  مرفكش فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.95467
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تمت) (2022 في) 1) نا ر) فملؤجخ 

فملصادقة على):
زكرياء) (ة)) فلسيد) تفويت 
حصة) (100 فدجي�شي) بوزيدي 
حصة) (100 أصل) من  فرتماعية 
فبرفهيم) بن  علي  (ة)) فلسيد) لفائدة 

.2022 بتاجيخ  1) نا ر) فلزويد 
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
19) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)676.
Iج7

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

HOUSE OF HANDSOME
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب رد د للشركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HOUSE OF HANDSOME شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 

فلعرفق عماجة فنس 2 ف فرناج ريليز 
0000  مرفكش فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.95467
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم تعيين) (2022 فملؤجخ في) 1) نا ر)
مسيب رد د للشركة فلسيد(ة))فلزويد)

علي بن فبرفهيم كمسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 1) نا ر) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)676.
7 I

CABINET BADREDDINE

 ETABLISSEMENT EL
KHAYARI D›ELECTRICITE

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيبة 1 فقامة هني فلشقة 

جقم 1 ، 0، مرفكش فملغرب
 ETABLISSEMENT EL KHAYARI

D›ELECTRICITE شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : جقم 2   
بلوك 18 حي فملحمدي - 0000  

مرفكش فملغرب.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
.37659

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
2021)تقرج حل) 29)درنرب) فملؤجخ في)
 ETABLISSEMENT EL KHAYARI
ذفت) شركة  (D’ELECTRICITE
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 
فلوحيد مبلغ جأسمالها)10.000)دجهم)
   2 جقم) فإلرتماعي  وعنوفن مقرها 
  0000 (- فملحمدي) حي  (18 بلوك)
مرفكش فملغرب نتيجة لطبقا للبند ن)
فالسا�شي) فلقانون  من  (28 و) (27

للشركة.
و عين:

فلسيد(ة))عادل فلخياجي فلخياجي)
حي) (18 بلوك) (  2 جقم) و عنوفنه(ف))
فملغرب) مرفكش  ( 0000 فملحمدي)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
بتاجيخ)02)درنرب)2021)وفي جقم)2   
  0000 (- فملحمدي) حي  (18 بلوك)

مرفكش فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2018ج1.
75I

CABINET BADREDDINE

MY ELECTRICITY GENERAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيبة 1 فقامة هني فلشقة 

جقم 1 ، 0، مرفكش فملغرب
 MY ELECTRICITY GENERAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي : 195 
عماجة ج محل جقم 5ج/Z تجزئة 
فالزدهاج - 0000  مرفكش فملغرب.

قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
.91217

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج حل) (2022 22) نا ر) فملؤجخ في)
 MY ELECTRICITY GENERAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة مبلغ)
وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)
مقرها فإلرتماعي)195)عماجة ج محل)
  0000 (- تجزئة فالزدهاج) (Z/5ج جقم)
مرفكش فملغرب نتيجة لطبقا للبند ن)
فالسا�شي) فلقانون  من  5ج) و)  ج)

للشركة..
و عين:

و) فلضيف  ف ت  فلهام  فلسيد(ة))
عنوفنه(ف))حي تاجكة جقم)597 0000  
مرفكش فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
 195 وفي) (2021 درنرب) (29 بتاجيخ)
تجزئة) (Z/5ج جقم) محل  ج  عماجة 

فالزدهاج)-)0000 )مرفكش فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم) 201ج1.
76I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

MALAK CONFISERIE
تأسيس شركة فملساهمة

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE(IBTISSAM(RUE
 MARMOUCHA(ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
MALAK CONFISERIE »شركة 

فملساهمة« 
 N°6 :وعنوفن مقرها فالرتماعي

 DERB TRIANA TALAA KBIRA
FES -، 30000 فاس فملغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

فملساهمة«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.70617
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 21) ونيو)
فألسا�شي لشركة فملساهمة باملميزفت)

فلتالية:

شكل فلشركة):)شركة فملساهمة).

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.MALAK CONFISERIE

 confiserie(:(غرض فلشركة بإ جاز

.marchand en detail

 N°6 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

 DERB TRIANA TALAA KBIRA

FES(-(30000)فاس فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة:)99)سنة.

 100.000 ويبلغ جأسمال فلشركة)

دجهم،

مقسم كالتالي:

 1.000 (: دوفني) هشام  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

مجلس) أعضاء) أو  فملتصرفون 

فلرقابة:)

بصفته(ف)) دوفني  هشام  فلسيد 

 DERB  108 عنوفنه(ف)) (gérant

 BENSALM TALAA LAKBIRA FES

0000ج)فاس فملغرب

مرفق  أو مرفقبي فلحسابات):

(ف)بصفته) دوفني) هشام  فلسيد 

 DERB  108 عنوفنه(ف)) (gérant

 BENSALM TALAA LAKBIRA FES

0000ج)فاس فملغرب

فألسا�شي) فلنظام  مقتضيات 

توزيع) و  فالحتياطي  بتكوين  فملتعلقة 

فألجباح):

 sur( les( benifices( il( est

 prélevé cinq pou cent pour la

. constitution de rérérve légale

فملنصوص) فلخاصة  فإلمتيازفت 

عليها لكل شخص):

 les( bénifices( ou( pertes( sont

 suppoerer par les derants et non

 gerant proportionnellement

 au nombres de partleur

.appartenent
بقبول) متعلقة  مقتضيات 

تفويت) لهم  فملخول  فألشخاص 
فألسهم وتعيين رهاز فلشركة فملخول)

له فلبث في طلبات فلقبول):
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) ج1) بتاجيخ) بفاس  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)5654.
77I

NEOXIS CONSULTING

كلمين مروك
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

NEOXIS CONSULTING
 IMM DOUHI BD DERFOUFI
 ETAGE 1 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
كلمين مروك شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 57 شاجع 

فلدجفوفي جقم 2عماجة فلدوحي - 
60000 وردة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
8591ج

ج0  في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 درنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
كلمين) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

مروك.
تارر) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

حجاجة ومعادن,منارم و فلتعد ن.
57)شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)
(- فلدوحي) 2عماجة  جقم) فلدجفوفي 

60000)وردة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: فلسيد ففقيب سعيد)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
500)حصة) (: فلسيد زمزي هشام)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) سعيد  ففقيب  فلسيد 
وردة) (27 جقم) فلفا�شي  عالل  شاجع 

60000)وردة فملغرب.
فلسيد زمزي هشام عنوفنه(ف))حي)
وردة) 7ج) فلقدس شاجع فلخلوة جقم)

60000)وردة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) سعيد  ففقيب  فلسيد 
وردة) (27 جقم) فلفا�شي  عالل  شاجع 

60000)وردة فملغرب
فلسيد زمزي هشام عنوفنه(ف))حي)
وردة) 7ج) فلقدس شاجع فلخلوة جقم)

60000)وردة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج0) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج1.
78I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

BIR ALI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شاجع فاس ، جكن فبن طفيل ، إقامة 
د اموند، فلطابق فألول ، مكت  جقم 

ج ، 90000، طنجة فملغرب
BIR ALI شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلطريق 
فلوطنية جقم 28 ، إقامة حدفئق 

مرران فلطابق فالج�شي - تطوفن - - 
000ج9 تطوفن فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج70ج2.
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)16)درنرب)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
إقامة) (، (28 جقم) فلوطنية  »فلطريق 
(- فالج�شي) فلطابق  مرران  حدفئق 
فملغرب«) تطوفن  000ج9) (- (- تطوفن)
إلى)»شاجع فاس جكن فبن طفيل إقامة)
جقم) مكت   فألول  فلطابق  د اموند 

طنجة) (90000 (- بلوك ب طنجة) ج)
فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بتطوفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)1855.
79I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

CRYSTAL CONSTRUCTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شاجع فاس ، جكن فبن طفيل ، إقامة 
د اموند، فلطابق فألول ، مكت  جقم 

ج ، 90000، طنجة فملغرب
 CRYSTAL CONSTRUCTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلطريق 
فلوطنية جقم 28 ، حدفئق مرران، 
فلطابق فالج�شي بلوك د - تطوفن - - 

000ج9 تطوفن فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.25505

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)16)درنرب)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
حدفئق) (، (28 »فلطريق فلوطنية جقم)
(- د) بلوك  فالج�شي  فلطابق  مرران،)
فملغرب«) تطوفن  000ج9) (- (- تطوفن)
إلى)»شاجع فاس جكن فبن طفيل إقامة)
جقم) مكت   فألول  فلطابق  د اموند 
طنجة) (90000 (- بلوك ب طنجة) ج)

فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بتطوفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)1  2.
80I

CHETTIOUI AHMED

IRINA TRAV
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED

حي فملسيبة فلخضرفء,م/ف,شاجع 
01,جقم  ج ، 92150، فلقصر فلكبيب 

فملغرب
IRINA TRAV شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 

مدشرفمجادي , رماعة بورد ان 
,قيادة تطفت. - 92150 فلقصر 

فلكبيب فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

217ج
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (09
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 IRINA (: فإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. TRAV
فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعامة للبناء.
(: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
بورد ان) رماعة  (, مدشرفمجادي)
,قيادة تطفت.)-)92150)فلقصر فلكبيب)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: فلسيد خالد بولوفة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
 500 (: بولوفة) فلسيد  وسف 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) بولوفة  خالد  فلسيد 
بورد ان) رماعة  (, مدشرفمجادي)
 92150 ,قيادة تطفت دفئرة فللكوس)

فلقصر فلكبيب فملغرب.
بولوفة عنوفنه(ف)) فلسيد  وسف 
بورد ان) رماعة  (, مدشرفمجادي)
فلقصر فلكبيب) (92150 ,قيادة تطفت)

فملغرب.
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء)
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) بولوفة  خالد  فلسيد 
بورد ان) رماعة  (, مدشرفمجادي)
 92150 ,قيادة تطفت دفئرة فللكوس)

فلقصر فلكبيب فملغرب
بولوفة عنوفنه(ف)) فلسيد  وسف 
بورد ان) رماعة  (, مدشرفمجادي)
فلقصر فلكبيب) (92150 ,قيادة تطفت)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 28 بتاجيخ) فلكبيب  بالقصر  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)376.

81I

CHETTIOUI AHMED

ZRQ GROUPE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي فملسيبة فلخضرفء,م/ف,شاجع 

01,جقم  ج ، 92150، فلقصر فلكبيب 
فملغرب

ZRQ GROUPE شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي روهرة 
جقم 559 شقة 01 - 16000 سيدي 

قاسم فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

2 0 1
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 أكتوبر) (25
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 ZRQ (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

. GROUPE

فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعامة للبناء.

حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

 16000(- (01 559)شقة) روهرة جقم)

سيدي قاسم فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلزجقي) فحمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فحمد فلزجقي عنوفنه(ف))حي)

 16000  01 شقة) (559 جقم) روهرة 

سيدي قاسم فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فحمد فلزجقي عنوفنه(ف))بحي)

 16000  01 شقة) (559 جقم) روهرة 

سيدي قاسم فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 07 فالبتدفئية بسيدي قاسم بتاجيخ)

 نا ر)2022)تحت جقم)08.

82I

CHETTIOUI AHMED

TOUSHA TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED

حي فملسيبة فلخضرفء,م/ف,شاجع 

01,جقم  ج ، 92150، فلقصر فلكبيب 

فملغرب

TOUSHA TRANS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي حاللفة 

موالي فلتهامي جقم 12 - 92150 

فلقصر فلكبيب فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

255ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (2 
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.TOUSHA TRANS
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع لحساب فلغيب.
حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
(- (12 جقم) فلتهامي  موالي  حاللفة 

92150)فلقصر فلكبيب فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلطاهري) منعم  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد منعم فلطاهري عنوفنه(ف))
جقم) 1  (18 فلزنقة) فلسعادة01) حي 

90000)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد منعم فلطاهري عنوفنه(ف))
جقم) 1  (18 فلزنقة) فلسعادة01) حي 

90000)طنجة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 20 بتاجيخ) فلكبيب  بالقصر  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)22.
Iج8

INFOPLUME

SUDANESE BIO SARL AU

إعالن متعدد فلقرفجفت

INFOPLUME
9 1 شاجع محمد فلخامس فقامة 

ميموزف 1 جقم 17 ، 90000، طنجة 
فملغرب

 SUDANESE BIO SARL AU
»شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: 72 تجزئة 
سليمة شاجع فلشهيد عبد فلسالم 

بن بوحوت فلطابق فألج�شي - 90000 
طنجة فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

ج12051.
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
تم فتخاذ) (2022 07) نا ر) فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
تحرير ملحق تصحيحي لعنوفن عقد)
شاجع) سليمة  تجزئة  (72 فلكرفء،)
فلشهيد عبد فلسالم بن بوحوت بين)
تجزئة) (72 ،عوض) طنجة) فلطبقين 
سليمة شاجع فلشهيد عبد فلسالم بن)

بوحوت فلطابق فألج�شي.طنجة)
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فنشاء)قانون أسا�شي رد د للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم) :)فلذي  نص على ما لي:)
2)تجزئة) فملقر فألرتماعي للشركة هو)
سليمة شاجع فلشهيد عبد فلسالم بن)

بوحوت بين فلطبقين طنجة)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)589-250126.
8 I

global compta et conseils

 FADAE AL OSRA AL
MOTAMAYEZA

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

حل شركة

global compta et conseils
10,شاجع فبن تومرت فلطابق فلثاني ، 

90000، طنجة فملغرب
 FADAE AL OSRA AL

MOTAMAYEZA شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي جأس 
فلسقا ة زنقة 22 جقم 19 فلطابق 
فالج�شي - 90050 فصيلة فملغرب.
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حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

5ج7.
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج حل) (2022 07) نا ر) فملؤجخ في)
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
 FADAE AL OSRA فلشريك فلوحيد)
AL MOTAMAYEZA)مبلغ جأسمالها)
مقرها) وعنوفن  دجهم  (10.000
زنقة) فلسقا ة  جأس  حي  فإلرتماعي 
22)جقم)19)فلطابق فالج�شي)-)90050 
غياب) (: ل) نتيجة  فملغرب  فصيلة 

فلنشاط فلتجاجي.
و حدد مقر فلتصفية ب حي جأس)
فلطابق) (19 جقم) (22 زنقة) فلسقا ة 

فالج�شي)-)90050)فصيلة فملغرب.)
و عين:

فلسيد(ة))عبد فلرحمان فملجدوبي)
زنقة) فلسقا ة  جأس  حي  عنوفنه(ف)) و 
فملغرب) فصيلة  (90050  19 جقم) (22

كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)
 19 جقم) (22 :)حي جأس فلسقا ة زنقة)

فلطابق فالج�شي فصيلة
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) باصيلة  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)2022/ 1.
85I

bemultico(بيمولتيكو

AKOM
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب رد د للشركة

bemultico بيمولتيكو
جقم 106 شقة جقم 01 فلزيتون 

فملعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

AKOM شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 

56 زنقة فبن خلدون فقامة حكيم 
فلشقة 17 فلطابق 5 مكناس - 

50000 مكناس فملغرب.
تعيين مسيب رد د للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.42619

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تم تعيين) 28)درنرب) فملؤجخ في)
ليام) مسيب رد د للشركة فلسيد(ة))

محمد كمسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)275.
86I

فلركيبي

STE AMSTEL TRAVAUX

إعالن متعدد فلقرفجفت

فلركيبي
كلميم ، 81000، كلميم فملغرب

STE AMSTEL TRAVAUX »شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: حي فلزفوية 
فلتيجانية شاجع فلحسن فلثاني - - 

أسا فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
ج 2ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)10) نا ر)2022

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
فلحصص) بيع  (1- جقم) قرفج 
ما لي:) فلذي  نص على  فالرتماعية:)
 1000 باع) فلبائع فلسيد جكيك عالي 
حصة لفائدة فلسيد بركوكس فلنعما)
و فلسيد ع  مصطفى لكل منهما)500 

حصة.)
قرفج جقم)-2)تحويل فملقر فالرتماعي)
ما لي:) على  فلذي  نص  (: للشركة)
من) للشركة  فالرتماعي  فملقر  تحويل 
فلحسن) فلتيجانية شاجع  فلزفوية  حي 
فلثاني أسا فلى حي فلجرف شاجع محمد)

فلسادس أسا
(: فلتسييب و فالمضاء) (3- قرفج جقم)
فلذي  نص على ما لي:)تعييين فلسيد)
و) للشركة  كمسيب  فلنعما  بركوكس 

فلسيد ع  مصطفى كمساعد فملسيب)
فلوحيد لكل منهما) و فعتماد فالمضاء)
فلخاصة) و  فلعمومية  فالدفجفت  لدى 
ماعدف فملؤسسات فلبنكية فلتي سوف)
 تم فعتماد فالمضاء)فملشتبك للمسيب)

و مساعد فملسيب بها.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم فلبند جقم) :)فلذي  نص)

على ما لي:)تحويل فملقر فالرتماعي
فلذي) (:7 جقم) فلبند  جقم  بند 
فلحصص) تقسيم  ما لي:) على   نص 

فالرتماعية
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بكلميم  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)27/2022.
87I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE FORSER
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شاجع محمد فلخامس جقم ج0 

فلطابق فلثاني خنيفرة ، 000 5، 
خنيفرة فملغرب

STE FORSER شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 
سيدي سليمان شاجع محمد 

ةفلخامس زنقة سيدي سليمان شاجع 
محمد ةفلخامس 000 5 خنيفرة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

 129
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.FORSER
فلتكوين) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفلخدمات.
زنقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
محمد) شاجع  سليمان  سيدي 
ةفلخامس زنقة سيدي سليمان شاجع)
خنيفرة) (5 000 ةفلخامس) محمد 

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيدة غزالن فملنصوجي):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فملنصوجي) غزالن  فلسيدة 
عنوفنه(ف))حي فلفتح زنقة)71)جقم)ج2 

خنيفرة)000 5)خنيفرة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فملنصوجي) غزالن  فلسيدة 
عنوفنه(ف))حي فلفتح زنقة)71)جقم)ج2 

خنيفرة)000 5)خنيفرة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1) نا ر) بتاجيخ) بخنيفرة  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)ج1.

88I

MEGAHELP

STE TAL TRADIVERS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MEGAHELP
ESSAOUIRA ، 44000، فلصويرة 

فملغرب
STE TAL TRADIVERS شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 
  ج حي فلرونق - 000   فلصويرة 

فملغرب



عدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022)الجريدة الرسمية   2242

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
6011

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. TAL TRADIVERS
رميع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

أعمال فلبناء.
رميع أنوفع أعمال فإلصالح.

فالستيبفد) عمليات  كافة 
وفلتصد ر.

وفملالية) فلتجاجية  فلعمليات  كل 
فملرتبطة) وفلصناعية،) وفلعقاجية 
بأهدفف) مباشرة  غيب  أو  مباشرة 

فلشركة.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)جقم)  ج 
حي فلرونق)-)000  )فلصويرة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد عماد طلعاوي):)100)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) طلعاوي  عماد  فلسيد 
   000  1 فلربج) تجزئة  22ج) جقم)

فلصويرة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) طلعاوي  عماد  فلسيد 
   000  1 فلربج) تجزئة  22ج) جقم)

فلصويرة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) فالبتدفئية بالصويرة بتاجيخ)

2022)تحت جقم)29.
89I

FO CONSULTUNG SARL AU

MEDI LIFT
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE(AL
 ADDARISSA(HASSAN ،
100000، RABAT(MAROC

MEDI LIFT شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 15 شاجع 
فألبطال شقة   فكدفل - 10000 

فلرباط فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج15727
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 20) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 MEDI (: فإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.LIFT
مرفقبة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملصاعد).
15)شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)
 10000 (- فكدفل) شقة) ) فألبطال 

فلرباط فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بروف ل) فملهدي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) بروف ل  فملهدي  فلسيد 

أملانيا)46535)د نسالكن أملانيا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) بروف ل  فملهدي  فلسيد 
أملانيا)46535)د نسالكن أملانيا

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)121500.
90I

CONCILIUM EXPERTISE

GUICHET MAROC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�شى فبن نصيب، فلطابق 

فلخامس، شقة جقم ،18 غوتيي فلدفج 
فلبيضاء ، 20060، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب
GUICHET MAROC شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع فنفا 
جقم 92 ط 9 - 70ج20 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.420685

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2022 ج0) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
لحلو) فلعربي  (ة)) فلسيد) تفويت 
أصل) من  فرتماعية  حصة  (612
2.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))أحمد)
ج0) نا ر) توفيق مول فلنخلة بتاجيخ)

.2022
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)95 809.
91I

CABINET COMPTABLE CHERADI

CONSATLAS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
جفع جأسمال فلشركة

 CABINET COMPTABLE
CHERADI

 N° 09 BLOC 05 QU(BLED(EL
JED ، 46000، SAFI(MAROC

CONSATLAS شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 15 مكرج 
شاجع موالي فلحسن فلطابق فألول 

رريفات - 46000 فسفي فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

. 295

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

جفع) تم  (2012 ماي) (21 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال 

من) أي  دجهم«) «000.000.ج)

 3.600.000« إلى) دجهم«) (600.000»

تقد م حصص) (: عن طريق) دجهم«)

نقد ة أو عينية.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

11) ونيو) بتاجيخ) بآسفي  فالبتدفئية 

2012)تحت جقم)591/12.

92I

UNION BEST SOLUTIONS

AIGLE ROUGE INVEST
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000

مرفكش فملغرب

AIGLE ROUGE INVEST شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلبستان 

ج19- فلطابق فلخامس عماجة 

7 أمرشيش فلدود ات - 0000  

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

121995

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 AIGLE(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ROUGE INVEST
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي/تارر.
فلبستان) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
 7 عماجة) فلخامس  فلطابق  ج19-)
أمرشيش فلدود ات)-)0000 )مرفكش)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 200 (: فلتدالوي) غيتة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 200 (: فلتدالوي) لينة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 200 (: فلتدالوي) ليليا  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيد فمين فلتدالوي):)200)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
 200 (: حمدوش) حليمة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيدة غيتة فلتدالوي عنوفنه(ف))
كولف) أطلس  (9 جقم) فلهلة  تجزئة 
مرفكش) ( 0000 فملحاميد) فلشريفية 

فملغرب.
فلتدالوي عنوفنه(ف)) لينة  فلسيدة 
كولف) أطلس  (9 جقم) فلهلة  تجزئة 
مرفكش) ( 0000 فملحاميد) فلشريفية 

فملغرب.
فلسيدة ليليا فلتدالوي عنوفنه(ف))
كولف) أطلس  (9 جقم) فلهلة  تجزئة 
مرفكش) ( 0000 فملحاميد) فلشريفية 

فملغرب.
عنوفنه(ف)) فلتدالوي  فمين  فلسيد 
كولف) أطلس  (9 جقم) فلهلة  تجزئة 
مرفكش) ( 0000 فملحاميد) فلشريفية 

فملغرب.
حمدوش) حليمة  فلسيدة 
أطلس) (9 تجزئة فلهلة جقم) عنوفنه(ف))
  0000 فملحاميد) فلشريفية  كولف 

مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء)
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيدة غيتة فلتدالوي عنوفنه(ف))
كولف) أطلس  (9 جقم) فلهلة  تجزئة 
مرفكش) ( 0000 فملحاميد) فلشريفية 

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2002ج1.
Iج9

مستأمنة فملتنبي للمحاسبة

RIF AVR
إعالن متعدد فلقرفجفت

مستأمنة فملتنبي للمحاسبة
0ج1 شاجع فملتنبي فلطابق 2 ، 

000ج2، بني مالل فملغرب
RIF AVR »شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة ذفت فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: حي فالمل 
شاجع فبو فلعالء بلوك 10 جقم 110-

112 - 000ج2 بني مالل فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
89ج2.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)0ج)درنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:01 جقم) قرفج 
ما لي:)تفويت حصص مع تغيب فلشكل)

فلقانوني لشركة)
على) فلذي  نص  (:02 جقم) قرفج 
ما لي:)فستقالة مسيب وتعيين مسيب ن)

ردد
على) فلذي  نص  ج0:) جقم) قرفج 

ما لي:)تغيب نشاط فلشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
على) فلذي  نص  6و7:) جقم) بند 
ما لي:)تم تفويت)(1000)حصة))فلتي)
لكل) كريم  فلعمري  فلسيد   متلكها 
من فلسيد فلبيب جضوفن(500)حصة))
طاجق(500حصة)) مهرفوي  فلسيد  و 
لشركة) فلقانوني  فلشكل  تغيب  تم  و 
من شركة دفت فملسؤولية فملحدودة)
دفت فلشريك فلوحيد فلى شركة دفت)

فملسؤولية فملحدودة.
على) فلذي  نص  (:12 جقم) بند 
فلعمري) فملسيب  فستقالة  بعد  ما لي:)
كريم تم تعيين فلسيد ن فلبيب جضوفن)

رد دفن) مسيب ن  طاجق  مهرفوي  و 
لشركة و لهما رميع فلصالحيات

بند جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)
تم تغيب نشاط فلشركة لبيع فلعقاقيب)

بتقسيط
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) فالبتدفئية ببني مالل بتاجيخ)

2022)تحت جقم)  .
9 I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

 GLOBAL ENERGY SERVICES
SIEMSA MAROC SARL AU

إعالن متعدد فلقرفجفت

CAPITAL PROJECT STRATEGIES
  5AVENUE MOHAMED V

 5EME(ETAGE(N°17 ، 90000،
TANGER MAROC

 GLOBAL ENERGY SERVICES
 SIEMSA MAROC SARL AU

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 
ذفت فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: شاجع 
فلبحتبي فقامة فألمانة شقة 5 و6 - - 

طنجة فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
289 ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)16)درنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 جقم) قرفج 
في) فلوحيد  فلشريك  قرج  ما لي:)
فملال) جأس  زيادة  فملذكوجة  فلشركة 
100.000,00)دجهم إلى) ليبتفع به من)
بزيادة) أي  دجهم  (16.000.000,00
دجهم) (15.900.000,00 قدجها)
(خمسة عشر مليون وتسعمائة ألف)
دمج) خالل  من  سنتا)) وصفر  دجهم 
يشاج) للشركاء.) فلجاجية  فلحسابات 
 BIGUES ENERGIA شركة) أن  إلى 
فإلسبانية،) فلجنسية  من  (،SL
 Jerez de los Caballeros في) وتقع 
 (Badajoz(, Carretera de Badajoz
فلسجل) في  مسجلة  (,5  Espagne
جقم) تحت  لبادفخوز  فلتجاجي 

 BA28003( TOMO( 655( Folio
 Ricardo Leal فلسيد) جج1) مثلها 
هي فملشتبك فلوحيد في) (، (Cordobes
فلزيادة فلحالية في جأس مال فلشركة)
فلتي تم تحد دها وفلتي سيتم تنفيذها)
فألسا�شي) وفلنظام  للقانون  وفًقا 
للشركة.)سيتم خلق فألسهم فلجد دة)
مع فلتمتع بها في فلتاجيخ فلوفجد في هذف)
فألحكام) لجميع  وستخضع  فلتقرير 

فلقانونية وفلتشريعية.
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
بعد أن فستمع إلى تقرير فملد ر وتقرير)
مرفرع فلحسابات فلقانوني وبعد أن)
للشركة) فلعامة  فمليزفنية  أن  الحظ 
فألول/ديسمرب) كانون  1ج) في) فملغلقة 
في) فلتبفكمية  فلخسائر  وتبين  (2020
دجهما،) (11.512.828,49- حدود)
قرج فلشريك فلوحيد فستيعاب هذه)
 11.000.000,00 بحجم) فلخسائر 
مال) جأس  بتخفيض  وذلك  دجهم  (-
دجهم) (16.000.000,00 فلشركة من)
وبناء) دجهم.) (5.000.000,00 إلى)
من) و7) (6 على ذلك ستعدل فملادتان)

فلنظام فألسا�شي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)
فملساهمة) فلوحيد  فملساهم  قدم 
 BIGUES ENERGIA(:(فلنقد ة فلتالية
(، دجهم) (5.000.000,00 (: مبلغ) (SL
 5.000.000,00 مجموع فملساهمات):)

دجهم
على) فلذي  نص  (:7 جقم) بند 
ما لي:)حدد جأسمال فلشركة في مبلغ)
5.000.000,00)دجهم)(خمسة مليون)
حصة) (50.000 إلى) مقسمة  دجهم)،)
كل) قيمة  حصة)) ألف  (خمسون 
مخولة) دجهم،) (100,00 منها) وفحدة 
مساهمتهم) نسبة  حس   للشركاء)
 BIGUES (: كالتالي) فملال  جأس  في 
(، حصة) (ENERGIA( SL( :( 50.000

فملجموع):)50.000)حصة)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
05) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)105.
95I
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fidukech(consulting(&(solution

SELAÄCOM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

SELAÄCOM
شركة ذفت مسؤولية محدودة
دجهـــم 100.000,00 جأسمال 

فلشركة: 
فملقــر فالرتماعي: دوفج زمرفن فوالد 

سعيد تسلطانت مرفكش
تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدودة
بمقت�شى عقد عرفي تم تسجيله)
فلقانون) تأسيس  تم  بمرفكش،)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

محدودة بالخصائص فلتالية:
فلتسمية

محدودة.) مسؤولية  ذفت  شركة 
»SELAÄCOM»

غـــرض فلشركـــة
توزيع فملنتجات فلغذفئية1-

2-)شرفء)وبيع فملنتجات فلغذفئية)  
بالتجزئة وبالجملة.

دوفج زمرفن فوالد) فملقــر فالرتماعي:)
سعيد تسلطانت مرفكش

فلشركــة مدة:)مدة حيـــاة فلشركــة)
هي)99)سنــة فبتدفء)من  وم فلتأسيس)

فلنهائي
جأسمال فلشركـة

مبلغ) في  محدد  فلشركة  جأسمال 
دجهم) (100.000,00 مئة ألف دجهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمــة 
100)دجهم للحصة فلوفحــدة مقسمة)

على فلشكل فلتالي:
دجهم) (100 بقيمة) حصة 
نشاوي) خليل  أحمد  للحصة500)

فلسيد.)
دجهم) (100 بقيمة) حصة 
للحصة500) ونس فلدمينكو فلسيد.

)حصة1000)فملجموع
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):)
فلسيد خليل فحمد نشاوي عنوفنه)
مرفكش) ج98) جقم) معطى  فسكجوج 

فملغرب.
عنوفنه) فلدمينكو  فلسيد  ونس 

مرفكش) سيبع  (787 فلجد د) دجب 
فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة

أحمد) و  فلسيد  فلدمينكو   ونس 
خليل نشاوي فلسيد

فلصالحيات) مع  فلشركة  مسيبي 
فلوفسعة

فلسنة فالرتماعية
تبتدئ من فاتح  نا ر من كل سنة)
وتنتهي في)1ج)درنرب من نفس فلسنة.)

فإل دفع فلقانوني
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ماجس) (12 بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)121617
96I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

SOMAFOM
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 OUARZAZATE DES SERVICES
JURIDIQUES ET FISCAUX

فلشقة 1 فلطابق 1 بلوك L جقم 
6 مكرج شاجع موالي فلطاهر بن 

عبد فلكريم حي فملقاومة وجزفزفت ، 
5000 ، وجزفزفت فملغرب

SOMAFOM شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 87 
فلحي فلصناعي - 5000  وجزفزفت 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

5ج118
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SOMAFOM
 Travaux (: غرض فلشركة بإ جاز)
 de tournage Fabrication
 mécanique, fraisage,
 chaudronnerie. Fourniture
 des équipements industriels,
 prestation et maintenance de

.projets industriels
 87 جقم) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
وجزفزفت) ( 5000 (- فلصناعي) فلحي 

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
(: فوزفت) فلحكيم  عبد  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فوزفت) فلحكيم  عبد  فلسيد 
فلحي فملحمدي) (1089 جقم) عنوفنه(ف))

5000 )وجزفزفت فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فوزفت) فلحكيم  عبد  فلسيد 
فلحي فملحمدي) (1089 جقم) عنوفنه(ف))

5000 )وجزفزفت فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
تحت) (- بتاجيخ) بوجزفزفت  فالبتدفئية 

جقم)-.
97I

HOUSSAM EDDINE

فوود اب
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب نشاط فلشركة

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN(IMM2 1
 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE
 PHARMACIE(BAB(TOUT ،
93000، TETOUAN(MAROC

فوود فب شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالرتماعي حي 

موحيت شاجع عبد فلكريم فلخطابي 
جقم   1 - 000ج9 فملضيق فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

1ج127.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تم) (2021 درنرب) (29 في) فملؤجخ 

»مكت ) من) فلشركة  نشاط  تغييب 

وفلبحوث«) وفملسوحات  فلدجفسات 

إلى)»توجيد وتركي  فملعدفت فلزجفعية)

فلغذفئية وفلكيميائية ومستحضرفت)

فلتجميل«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1) نا ر) بتاجيخ) بتطوفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)0396.

98I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE ZOUZ TRAVAUX
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE(EL(HOURIA(N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE ZOUZ TRAVAUX

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي قصر 

تازموجيت فلخنك فلرشيد ة - 

52000 فلرفشيد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

15555

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (11

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
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ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. SOCIETE ZOUZ TRAVAUX
فعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مختلفة)
فلتجاجة).

قصر) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
تازموجيت فلخنك فلرشيد ة)-)52000 

فلرفشيد ة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)فملغرب سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلرحيم) عبد  معزوز  فلسيد 
8ج   بوتالمين) تجزئة  عنوفنه(ف))
فلرشيد ة)52000)فلرفشيد ة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلرحيم) عبد  معزوز  فلسيد 
8ج   بوتالمين) تجزئة  عنوفنه(ف))

فلرشيد ة)52000)فلرفشد ة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ)18) نا ر)

2022)تحت جقم)12.
99I

HOUSSAM EDDINE

اسعد اند ادريس بروموسيون 
اموبيليي

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN(IMM2 1
 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE
 PHARMACIE(BAB(TOUT ،
93000، TETOUAN(MAROC
فسعد فند فدجيس بروموسيون 
فموبيليي شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 55 زنقة 

فليمامة شاجع مختاج سو�شي بلوك 

ب فلطابق 0 شقة جقم 5 بوررفح 

تطوفن - 000ج9 تطوفن فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

0791ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 06) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

فسعد) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

فند فدجيس بروموسيون فموبيليي.

فلتطوير) (: بإ جاز) غرض فلشركة 

فلعقاجي.
زنقة) (55 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

فليمامة شاجع مختاج سو�شي بلوك ب)

فلطابق)0)شقة جقم)5)بوررفح تطوفن)

-)000ج9)تطوفن فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: فلسيد فلسعيد بن فلخليل)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد حسن بنجبلي):)100)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

 250 (: بنجبلي) فدجيس  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 150 (: بنجبلي) ميساء) فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلخليل) بن  فلسعيد  فلسيد 

عنوفنه(ف))شاجع شيخ ماء)فلعينين جقم)

11)فلطابق)1 000ج9)تطوفن فملغرب.

عنوفنه(ف)) بنجبلي  حسن  فلسيد 

شاجع وفد دجعة زنقة ب عماجة فلوفاق)

2 )فلطابق)5)شقة)10 000ج9)تطوفن)

فملغرب.

عنوفنه(ف)) بنجبلي  فدجيس  فلسيد 
شاجع وفد دجعة زنقة ب عماجة فلوفاق)
تطوفن) 000ج9) شقة) (5 فلطابق) ( 2

فملغرب.
بنجبلي عنوفنه(ف)) فلسيدة ميساء)
شاجع وفد دجعة زنقة ب عماجة فلوفاق)
تطوفن) 000ج9) شقة) (5 فلطابق) ( 2

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلخليل) بن  فلسعيد  فلسيد 
عنوفنه(ف))شاجع شيخ ماء)فلعينين جقم)
11)فلطابق)1 000ج9)تطوفن فملغرب

عنوفنه(ف)) بنجبلي  حسن  فلسيد 
شاجع وفد دجعة زنقة ب عماجة فلوفاق)
تطوفن) 000ج9) شقة) (5 فلطابق) ( 2

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1) نا ر) بتاجيخ) بتطوفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)99ج0.
100I

HOUSSAM EDDINE

نورد سيد نكوس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN(IMM2 1
 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE
 PHARMACIE(BAB(TOUT ،
93000، TETOUAN(MAROC
نوجد سيد نكوس شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 62شاجع 
وفد زيز بلوك س فلطابق 5 جقم22 - 

000ج9 تطوفن فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.19965

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2022 10) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
تفويت فلسيد)(ة))منية بن يشرق)
أصل) من  فرتماعية  حصة  (500
ف مان) (ة)) 500)حصة لفائدة فلسيد)

فليعقوبي بتاجيخ)10) نا ر)2022.

تفويت فلسيد)(ة))منية بن يشرق)

500)حصة فرتماعية من أصل)500 

عائشة) (ة)) فلسيد) لفائدة  حصة 

فلغياتي بتاجيخ)10) نا ر)2022.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

بتاجيخ) 1) نا ر) بتطوفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)08 0.

101I

ROOM MANAGEMENT

 B M FAMILY COMPANY

S.A.R.L AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

ROOM MANAGEMENT

 IMM 149 AV(LALLA(YACOUT

 N° 110 ، 20090، CASABLANCA

MAROC

 B M FAMILY COMPANY S.A.R.L

AU شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 10 ، 

زنقة فلحرية فلطابق فلثالث جقم 5 - 

20120 فلدفج فلبيضاء فملغرب .

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.464783

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

فملؤجخ في) 1)درنرب)2021)تم تحويل)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

فلثالث) فلطابق  فلحرية  زنقة  (، (10»

جقم)5)-)20120)فلدفج فلبيضاء)فملغرب)

تجزئة غيثة حي) ج) »محل جقم) إلى) («

ألفة)-)20260)فلدفج فلبيضاء)فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809225.

102I
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FIDUCIAIRE AMER FISC

LAAMRI ASSURACES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE(ETAGE(ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

LAAMRI ASSURACES شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
فلنصر جقم 21 زف و 62900 فلناظوج 

فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.7757

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
فملؤجخ في)28)أكتوبر)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
 62900 زف و) (21 فلنصر جقم) »شاجع 
»شاجع فلقدس) إلى) فلناظوج فملغرب«)
فملحل جقم) (185 تجزئة فملجد عماجة)
2)بني مكادة)90000)طنجة فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) فالبتدفئية بالناضوج بتاجيخ)

2022)تحت جقم)ج8.
Iج10

N2M(CONSEIL-SARL

BELLRAYONNAGE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة)

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
BELLRAYONNAGE شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فالرتماعي حي 

فوالد فلحسن فلرقم 266 - 62000 
فلناضوج فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.22 07

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تمت) (2021 درنرب) (21 في) فملؤجخ 

نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):

فلتجاجة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

20) نا ر) فالبتدفئية بالناضوج بتاجيخ)

2022)تحت جقم)118.

10 I

SOHAIB NEGOCE

SOHAIB NEGOCE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SOHAIB NEGOCE

5 1 شاجع محمد فلخامس فلطابق 

 Tanger ،90000 ، 28 فلرفبع شقة

Maroc

SOHAIB NEGOCE شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

منصوج فلدهبي فقامة مايسيل 

فلطابق 6 جقم ج7 طنجة - 90000 

طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

123063

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (09

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SOHAIB NEGOCE

غرض فلشركة بإ جاز):)بيع وتوزيع)

فملنتجات فلغذفئية.

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
مايسيل) فقامة  فلدهبي  منصوج 
 90000 (- طنجة) ج7) جقم) (6 فلطابق)

طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلغريش صهي ) فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فلغريش صهي  عنوفنه(ف))
شاجع فلحسن فلدفخل جقم)12)طنجة)

90000)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلغريش صهي  عنوفنه(ف))
شاجع فلحسن فلدفخل جقم)12)طنجة)

90000)طنجة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) (28 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)ج2ج9 2.
105I

BENZINA FIRDAOUS

 SOCIETE ENTREPRISE
 D’AGRICULTURE ET

 D’ENGRAISSEMENT D’AL
MOUTAOUKIL SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES(MAROC
 SOCIETE ENTREPRISE
 D’AGRICULTURE ET

 D’ENGRAISSEMENT D’AL
MOUTAOUKIL SARL AU شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج ف ت 

مو�شى قبيلة فوالد عمرفن فلزحيليكة 
- 15150 فلرماني فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

71ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022  2) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 SOCIETE ENTREPRISE (:

 D’AGRICULTURE ET

 D’ENGRAISSEMENT D’AL

.MOUTAOUKIL SARL AU

تسمين) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعجول

فلفالحة.

:)دوفج ف ت) عنوفن فملقر فالرتماعي)

مو�شى قبيلة فوالد عمرفن فلزحيليكة)

-)15150)فلرماني فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فملتوكيل) محمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد محمد فملتوكيل عنوفنه(ف))

10210)فلرباط) ج15)ج.ج حي فلنهضة)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محمد فملتوكيل عنوفنه(ف))

10210)فلرباط) ج15)ج.ج حي فلنهضة)

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بالرماني  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)02.
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 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ABILITY INFO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC)

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق فلرب د 10ج فلرئيسية 

فلرشيد ة ، 52000، فلرشيد ة 

فملغرب

ABILITY INFO شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد(في 

طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي قصر فوالد 

غانم فلجرف - 52000 فلرشيد ة 

فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج09ج1.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

2021)تقرج حل) 20)درنرب) فملؤجخ في)

ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 

 ABILITY INFO فلوحيد) فلشريك 

دجهم) (100.000 جأسمالها) مبلغ 

وعنوفن مقرها فإلرتماعي قصر فوالد)

فلرشيد ة) (52000 (- فلجرف) غانم 

فملغرب نتيجة ل):)فزمة شغل.

و حدد مقر فلتصفية ب قصر فوالد)

فلرشيد ة) (52000 (- فلجرف) غانم 

فملغرب.)

و عين:

فلسيد(ة))محمد فاللي و عنوفنه(ف))
جقم) 1  (5 زنقة) فلدفحلة  شاجع 

فلرشيد ة فملغرب) (52000 فلرشيد ة)

كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ)05) نا ر)

2022)تحت جقم)12.
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PLATFORME DISPO7

PLATFORME DISPO7
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

PLATFORME DISPO7
فقامة فلفردوس م س 19 عماجة 5 2 
شقة 2 فاللفة فلبيضاء ، 20200، 

فلدفجفلبيضاء فملغرب
PLATFORME DISPO7 شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة 
فلفردوس م س 19 عماجة 5 2 شقة 

2 فاللفة فلبيضاء فلدفجفلبيضاء 
20200 فلدفجفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529101
 27 في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 درنرب)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.PLATFORME DISPO7
معالجة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وفألنشطة) وفالستضافة  فلبيانات 

ذفت فلصلة)؛)بوفبات فإلنتبنت.
فقامة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
5 2)شقة) 19)عماجة) فلفردوس م س)
فلدفجفلبيضاء) فلبيضاء) فاللفة  (2

20200)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 50.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: فلسيد أنس فلعتيق)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد أنس فلعتيق عنوفنه(ف))د اج)
 52 جقم) عماجة  (6 فالزهري مجموعة)
شقة)27)فاللفة)20200)فلدفجفلبيضاء)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد أنس فلعتيق عنوفنه(ف))د اج)
 52 جقم) عماجة  (6 فالزهري مجموعة)
شقة)27)فاللفة)20200)فلدفجفلبيضاء)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)-.
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مكت  فالستشاجفت وفملحاسبة

CLEAN FOUR SEASONS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكت  فالستشاجفت وفملحاسبة
6, شاجع فلقدس, تابريكت ، 11000، 

سال فملغرب
CLEAN FOUR SEASONS شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

فوالد زعيب, جقم 1678, عين عودة, 
تماجة. - 12100 تماجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج517ج1
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 CLEAN(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. FOUR SEASONS
أعمال) (• (: غرض فلشركة بإ جاز)
فلحدفئق) زجفعة  مقاول  (- فلتنظيف)

وصيانتها.

•)صيانة ونظافة فملباني وفملكات .

تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

عودة,) عين  (,1678 جقم) زعيب,) فوالد 

تماجة.)-)12100)تماجة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: نزهة) فألطر�شي  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيدة فألطر�شي نزهة عنوفنه(ف))

فوالد) 1,تجزئة  أ) عماجة  (,111 جقم)

12100)تماجة) زعيب,عين عودة,)تماجة.)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيدة فألطر�شي نزهة عنوفنه(ف))

فوالد) 1,تجزئة  أ) عماجة  (,111 جقم)

12100)تماجة) زعيب,عين عودة,)تماجة.)

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بتماجة  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)0146.
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METREK COMPTA PRO

AUTO-ECOLE MERRACHID
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

 AUTO-ECOLE(MERRACHID

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

مفتاح فلطبق فألول أو 1 - 200 1 

سيدي سليمان فملغرب
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تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

291ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

AUTO-(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ECOLE MERRACHID

تعليم) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسياقة.

تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

 1 200 (- (1 أو) مفتاح فلطبق فألول 

سيدي سليمان فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: محمد) فلرفشيد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلرفشيد محمد عنوفنه(ف))

 1 200 29ج  جقم) ج) حي فلسليمانية)

سيدي سليمان فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلرفشيد محمد عنوفنه(ف))

 1 200 29ج  جقم) ج) حي فلسليمانية)

سيدي سليمان فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بسيدي سليمان بتاجيخ)ج1 

 نا ر)2022)تحت جقم)6/2022.
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ALTA COMPTA

ملضا بويلدينغ
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

ALTA COMPTA
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS،

90000، TANGER(MAROC
ملضا بويلد نغ شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 10 فقامة 
نزهة 2 زنقة فحفيب فلطابق فلرفبع 
جقم ج5 طنجة - 90000 طنجة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

123699
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 17) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
ملضا) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

بويلد نغ.
أعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

متنوعة في فلبناء.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)10)فقامة)
نزهة)2)زنقة فحفيب فلطابق فلرفبع جقم)

ج5)طنجة)-)90000)طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: جضا) فالاله  عبد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 500 (: فلعتميوي) كمال  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد عبد فالاله جضا عنوفنه(ف))
كنزة) فقامة  طاجق  ربل  زنقة  (1 
فلطابق فلرفبع جقم)19)طنجة)90000 

طنجة فملغرب.

فلسيد كمال فلعتميوي عنوفنه(ف))
حي فلسالم شاجع فالمام فلبخاجي جقم)

51)فملضيق)200ج9)فملضيق فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبد فالاله جضا عنوفنه(ف))
كنزة) فقامة  طاجق  ربل  زنقة  (1 
فلطابق فلرفبع جقم)19)طنجة)90000 

طنجة فملغرب
فلسيد كمال فلعتميوي عنوفنه(ف))
حي فلسالم شاجع فالمام فلبخاجي جقم)

51)فملضيق)200ج9)فملضيق فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)612.
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ALTA COMPTA

اإلسراء تور
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ALTA COMPTA
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS،

90000، TANGER(MAROC
فإلسرفء توج شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
فاس زنقة مصر جقم 9 مكرج طنجة - 

90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

725ج12
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (21
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
فإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)فإلسرفء)

توج.

فلنقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فملحلي و فلدولي للبضائع.

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
مكرج طنجة) (9 فاس زنقة مصر جقم)

-)90000)طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: حد ود) فناس  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) حد ود  فناس  فلسيد 
فنقرة) شاجع  جشيد  موالي  تجزئة 
فلفنيدق) 102ج9) فلفنيدق) (15 جقم)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) حد ود  فناس  فلسيد 
تجزئة موالي جشيد شاجع فنقرة جقم)
15)فلفنيدق)102ج9)فلفنيدق فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)625.
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SOMADINCO

BARITRAVE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SOMADINCO
إقامة ماروجل عماجة B جقم2 

حي فلقدس فلربنو�شي ، 20610، 
فلدفجفلبيضاء فملغرب

BARITRAVE شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مجموعة 
فلتقدم ج ه 2.17 فلطابق 2 سيدي 
فلربنو�شي - 20610 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529251
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في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 07) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.BARITRAVE
غرض فلشركة بإ جاز):)بيع و شرفء)

لوفزم فلبناء.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)مجموعة)
سيدي) (2 فلطابق) (2.17 فلتقدم ج ه)
فلبيضاء) فلدفج  (20610 (- فلربنو�شي)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: باجق) فلغني  فلسيد عبد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد عبد فلغني باجق عنوفنه(ف))
تسلطانت) سعيد  والد  زمرفن  دوفج 

0ج01 )مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبد فلغني باجق عنوفنه(ف))
تسلطانت) سعيد  والد  زمرفن  دوفج 

0ج01 )مرفكش فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 21 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)02ج809.
Iج11

SOMADINCO

ZEMELEC
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SOMADINCO
إقامة ماروجل عماجة B جقم2 

حي فلقدس فلربنو�شي ، 20610، 

فلدفجفلبيضاء فملغرب
ZEMELEC شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فلقدس 
زنقة 6 جقم 5  فلطابق فلسفلي 

سيدي فلربنو�شي - 20610 فلدفج 
فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
ج52925

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 07) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ZEMELEC
غرض فلشركة بإ جاز):)بيع و شرفء)

لوفزم فلكهرباء.
حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلطابق) ( 5 جقم) (6 زنقة) فلقدس 
 20610 (- فلربنو�شي) فلسفلي سيدي 

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: باجق) فلغني  فلسيد عبد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد عبد فلغني باجق عنوفنه(ف))
تسلطانت) سعيد  والد  زمرفن  دوفج 

0ج01 )مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبد فلغني باجق عنوفنه(ف))
تسلطانت) سعيد  والد  زمرفن  دوفج 

0ج01 )مرفكش فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 21 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)ج0ج809.

11 I

ABA GESTION SARLAU

ABC TRADUCTION
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 8ج
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
ABC TRADUCTION شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 2جج،شاجع 

إبرفهيم فلرودفني ،إقامة فلريحان 
،فلطابق5 جقم 21 حي معاجيف فلدفج 

فلبيضاء - 20000 فلدفج فلبيضاء 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
جج 529

في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  2) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 ABC (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.TRADUCTION
غرض فلشركة بإ جاز):)فلتبرمة و)

فلتفسيب.
(: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
،إقامة) 2جج،شاجع إبرفهيم فلرودفني)
حي) (21 جقم) ،فلطابق5) فلريحان)
معاجيف فلدفج فلبيضاء)-)20000)فلدفج)

فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: والمين) فلسيد  اسين 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) والمين  فلسيد  اسين 
تجزئة فملحيط فلشطر2)فيال جقم)ج  
فضاأت فلسعادة أوالد عزوز فلبيضاء)

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) فلوليد  نهيلة  فلسيدة 
تجزئة فملحيط فلشطر2)فيال جقم)ج  
فضاأت فلسعادة أوالد عزوز فلبيضاء)

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)58 809.

115I

RIVER INVEST

RIVER INVEST
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

RIVER INVEST
1  شاجع زجقطوني فلطابق 7 جقم 7ج 

، 0 200، فلدفج فلبيضاء فملغرب
RIVER INVEST شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 1  شاجع 

زجقطوني فلطابق 7 جقم 7ج - 0 200 
فلدفج فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
529167

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 RIVER(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INVEST
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شرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وبيع فلعقاجفت أو غيبها من فملعامالت)

فلعقاجية.
1 )شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)
زجقطوني فلطابق)7)جقم)7ج)-)0 200 

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: أحمد) بنشعو  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) أحمد  بنشعو  فلسيد 
فلطابق) ج) زنقة علي عبدفلرزفق دجج)
5)فلشقة)52ج 70ج20)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) أحمد  بنشعو  فلسيد 
فلطابق) ج) زنقة علي عبدفلرزفق دجج)
5)فلشقة)52ج 70ج20)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)9ج8092.

116I

SAGEST

STE LUXXIS EYEWEAR
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
STE LUXXIS EYEWEAR شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : محل ج 
شاجع محمود فلعقاد فاس - 0000ج 

فاس فملغرب.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
.56619

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج حل) (2022 ج0) نا ر) فملؤجخ في)
شركة) (STE LUXXIS EYEWEAR
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك)
 100.000 جأسمالها) مبلغ  فلوحيد 
دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي محل)
ج)شاجع محمود فلعقاد فاس)-)0000ج 

فاس فملغرب نتيجة لضعف فلطل .
و عين:

و) لبيض  فالاله  عبد  فلسيد(ة))
شاجع) (15 عماجة) (6 شقة) عنوفنه(ف))
فاس) فلقدس  فقامة  فلفا�شي  محمد 
(ة)) كمصفي) فملغرب  فاس  0000ج)

للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
ج  وفي محل) (2022 ج0) نا ر) بتاجيخ)
0000ج  (- شاجع محمود فلعقاد فاس)

فاس فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)21) نا ر)2022 

تحت جقم)251/2022.
117I

STE FIDLAMIAE SARL

INTELPRO
شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
INTELPRO شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 

أمريكا عماجة 7 مكرج شقة 1 فلطابق 
فألول حي فملحيط - 10000 فلرباط 

فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.150 55

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تمت) (2022 18) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

فلكبيب) عبد  (ة)) فلسيد) تفويت 
فلروكي)20.000)حصة فرتماعية من)
حصة لفائدة فلسيد) (20.000 أصل)
18) نا ر) بتاجيخ) أنطاكي  أنس  (ة))

.2022
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
بتاجيخ) 2) نا ر) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)121529.
118I

STE FIDLAMIAE SARL

INTELPRO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب رد د للشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
INTELPRO شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 

أمريكا عماجة 7 مكرج شقة 1 فلطابق 
فألول حي فملحيط - 10000 فلرباط 

فملغرب.
تعيين مسيب رد د للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.150 55

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم تعيين) (2022 18) نا ر) فملؤجخ في)
فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 

أنطاكي أنس كمسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2) نا ر) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)121529.
119I

nador conseil sarl au

LA RUCHE AUX DELICES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
LA RUCHE AUX DELICES شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فملطاج 

تجزئة فلسعادة - 62000 فلناظوج 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

23463

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 12) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.RUCHE AUX DELICES

فستغالل) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملخرزة وبيع فلحلويات.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)حي فملطاج)

فلناظوج) (62000 (- فلسعادة) تجزئة 

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 (: فلسيد منوفج سميب)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيدة عزوزي هناء):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

حي) فلسيد منوفج سميب عنوفنه(ف))

 62253 فلدجيوش) ميدفج  بوحجاج 

فلدجيوش فملغرب.

عنوفنه(ف)) هناء) عزوزي  فلسيدة 

 62253 حي بوحجاج ميدفج فلدجيوش)

فلدجيوش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) هناء) عزوزي  فلسيدة 

 62253 حي بوحجاج ميدفج فلدجيوش)

فلدجيوش فملغرب.
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) فالبتدفئية بالناضوج بتاجيخ)

2022)تحت جقم)105.
120I

FICAGEST

EZZAHRAOUI HOUSE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE
APPT(N° 12 ، 40100 2، مرفكش 

maroc
EZZAHRAOUI HOUSE شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
عبد فلكريم فلخطابي فقامة روفد 

عماجة 109 فلطابق ج شقة ج  كليز - 
0000  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
5ج1220

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.EZZAHRAOUI HOUSE
تشييد) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملباني وفألعمال فملختلفة
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
روفد) فقامة  فلخطابي  فلكريم  عبد 
عماجة)109)فلطابق)ج)شقة)ج )كليز)-)

0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 500.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فلزهرفوي عبد هللا):)5.000 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

هللا) عبد  فلزهرفوي  فلسيد 
دوفج فلقصبة ملهادي فوالد) عنوفنه(ف))

تيمة)000ج8)ترودفنت فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
هللا) عبد  فلزهرفوي  فلسيد 
دوفج فلقصبة ملهادي فوالد) عنوفنه(ف))

تيمة)000ج8)ترودفنت فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)132060.
121I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

ABFAT LOGISTIC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

 Cabinet Solution Consulting
and Accounting

 Avenue(Al(Qods,N°6, appt(n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

فملغرب
ABFAT LOGISTIC شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي  2 شاجع 
فميب سيدي محمد حي فلرشاد فلقرية 

- 11000 سال فملغرب 
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

5285ج
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 06) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 ABFAT(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. LOGISTIC
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع

عنوفن فملقر فالرتماعي):) 2)شاجع)

فميب سيدي محمد حي فلرشاد فلقرية)

-)11000)سال فملغرب).

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

مبلغ جأسمال فلشركة:)00.000 .1 

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيدة فاطمة فلشنوجي):)00 .1 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

(: بنماط) فلخالق  عبد  فلسيد 

دجهم) (100 بقيمة) حصة  (12.600

للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلشنوجي) فاطمة  فلسيدة 

عنوفنه(ف))سال)11000)سال فملغرب.

بنماط) فلخالق  عبد  فلسيد 

فلرباط) (11100 فلرباط) عنوفنه(ف))

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلشنوجي) فاطمة  فلسيدة 

عنوفنه(ف))سال)11010)سال فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاجيخ) بسال  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)ج809ج.

122I

Atlas Valora Conseil

OUIRGANE CHARB
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH فملغرب

OUIRGANE CHARB شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج 

فلربفكة مريغة رماعة و قيادة وجكان 

أسني - ج217  فلحوز فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج12202

في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.OUIRGANE CHARB

قوفل ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلوقود فلعضوي

صناعة فلفحم فلعضوي و فلسماد)

فلعضوي).

دوفج) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلربفكة مريغة رماعة و قيادة وجكان)

أسني)-)ج217 )فلحوز فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

 100 (: فلسيد أ ت أكاد ر عبد هللا)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

هللا) عبد  أكاد ر  أ ت  فلسيد 

أسني) ويركان  فلدجب  دوفج  عنوفنه(ف))

ج217 )فلحوز فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

هللا) عبد  أكاد ر  أ ت  فلسيد 

أسني) ويركان  فلدجب  دوفج  عنوفنه(ف))

ج217 )فلحوز فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)800.

Iج12
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MOORISH

SIBEL.COM SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

MOORISH

9ج شاجع اللة فلياقوت فلطابق 5 

فلشقة د 9ج شاجع اللة فلياقوت 

فلطابق 5 فلشقة د، 20000، فلدفج 

فلبيضاء فملغرب

SIBEL.COM SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : 9ج شاجع 

اللة فلياقوت فلطابق 5 فلشقة د - 

20000 فلدفج فلبيضاء فملغرب .

قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

.222097

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تقرج حل) (2021 ج0) ونيو) فملؤجخ في)

ذفت) شركة  (SIBEL.COM SARL

جأسمالها) مبلغ  فملحدودة  فملسؤولية 

مقرها) وعنوفن  دجهم  (10.000

فلياقوت) اللة  شاجع  9ج) فإلرتماعي)

فلدفج) (20000 (- فلشقة د) (5 فلطابق)

اللتوقف) نتيجة  فملغرب  فلبيضاء)

فلتام لنشاط فلشركة..

و عين:

و) فلصابوني  سعاد  فلسيد(ة))

زنقة) فلطال   عماجة  عنوفنه(ف)) )

فملحمد ة) (28800 فلذهبي) فملنصوج 

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)

9ج  وفي) (2021 أكتوبر) (20 بتاجيخ)

شاجع اللة فليقوت فلعماجة د فلطابق)

فلبيضاء) فلدفج  (20080 (- فلبيضاء) (5

فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

نونرب)2021)تحت جقم)799694.

12 I

MIMA HOLDING

CHAMPIMA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

CHAMPIMA
بنا ة جقم 6ـA-6 فلطابق ج تجزئة 

فلوفاق شاجع محمد فلخامس - أزموج 
AZEMMOUR MAROC ،20000 ،
CHAMPIMA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شقة جقم 
A-6-6 فلطابق ج , 15 تجزئة فلوفاق 

شاجع محمد فلخامس - أزموج. - 
100 2 أزموج فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.1 901
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 نونرب) ج0) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
فلتهامي رماعي) (ة)) تفويت فلسيد)
حصة فرتماعية من) 000.ج) غزالني)
حصة لفائدة فلسيد) (15.000 أصل)
ج0  فألمين رماعي غزالني بتاجيخ) (ة))

نونرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية بالجد دة بتاجيخ)06)درنرب)

2021)تحت جقم)27229.
125I

فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

ALAA SEAFOOD
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 
صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب
ALAA SEAFOOD شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فلقسم 
1 جقم 12 - 000ج7 فلدفخلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

20019
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) ج2)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 ALAA (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

. SEAFOOD
بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالسماك بالجملة.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)حي فلقسم)
1)جقم)12)-)000ج7)فلدفخلة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: جمظان) برهوم  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) جمظان  برهوم  فلسيد 
حي فلقسم)1)جقم)01 000ج7)فلدفخلة)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) جمظان  برهوم  فلسيد 
حي فلقسم)1)جقم)01 000ج7)فلدفخلة)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 08 بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)1989.
126I

فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

MERNICH SUD
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 

صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب

MERNICH SUD شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فلنهضة 
جقم 1858 - 000ج7 فلدفخلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

9ج200

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (02

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.MERNICH SUD

فعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مختلفة و فعمال فلبناء.

حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلنهضة جقم)1858)-)000ج7)فلدفخلة)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: مرنيش) فبرفهيم  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فبرفهيم مرنيش عنوفنه(ف))

 22000 فمحمد) ف ت  دوفجولوجى 

فزيالل فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فبرفهيم مرنيش عنوفنه(ف))

 22000 فمحمد) ف ت  دوفجولوجى 

فزيالل فملغرب.
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 09 بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)ج200.

127I

CSN MAROC

SIRWA DEPANNAGE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

SIRWA DEPANNAGE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي سوق 
فالثنين تالوين - 500ج8 تاجودفنت 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

79ج8
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 SIRWA(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. DEPANNAGE
-شركة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
تفكيك و سح  فملشغل وفملساعدة).

قطع) أو  فلسياجفت  فرزفء) -تارر 
فلغياج).)

-إصالح فلهيكل).
سوق) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
تاجودفنت) 500ج8) (- تالوين) فالثنين 

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: سعيد) نيد  عمر  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 500 (: فلسيد عبد فلغني أمباجكي)
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عمر نيد سعيد عنوفنه(ف))
500ج8  دوفج فدجف رماعة زفكموزن)

تاجودفنت فملغرب.
أمباجكي) فلغني  عبد  فلسيد 
فعيش) بن  فوالد علي  دوفج  عنوفنه(ف))
مرفكش) (40160 سعادة) فملرفبطين 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عمر نيد سعيد عنوفنه(ف))
500ج8  دوفج فدجف رماعة زفكموزن)

تاجودفنت فملغرب
أمباجكي) فلغني  عبد  فلسيد 
فعيش) بن  فوالد علي  دوفج  عنوفنه(ف))
مرفكش) (40160 سعادة) فملرفبطين 

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بتاجودفنت بتاجيخ)19) نا ر)

2022)تحت جقم)36.

128I

FIDEURA

 SOCIÉTÉ DE CONDUITES
 ET DE TRAVAUX DE PISTES

«RURALES« S.C.P.T.R
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

FIDEURA
 Avenue(HASSAN 1er ,

 Résidence(ANNASR(II, IMM. D.
TEMARA ، 12000، تماجة فملغرب
 Société de Conduites et de
 Travaux de Pistes Rurales»

S.C.P.T.R« شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

 RUE , وعنوفن مقرها فإلرتماعي
 OUED(ZIZ, APPT(N° 7, AGDAL,

 RABAT(rabat 10090 rabat
MAROC

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
157017

1ج  في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 غشت)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 Société(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 de Conduites et de Travaux de

.»Pistes Rurales» S.C.P.T.R
غرض فلشركة بإ جاز):)-)

; Travaux de conduites d’eau
 Travaux d’ouverture (-
 et d’aménagement de pistes

.; rurales
 RUE (, (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 OUED(ZIZ,(APPT(N°(7,(AGDAL,
 RABAT rabat 10090 rabat

.MAROC
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:) جأسمال  مبلغ 
1.000.000,00)دجهم،)مقسم كالتالي:
  .000 (: بودجفع عبد هللا) فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيد فرفج جشيد):)000.ج)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
000.ج  (: عمرفوي) محمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد بودجفع عبد هللا عنوفنه(ف))
عماجة)   فلوفاق  إقامة  (,20 قطاع)
فلرباط) (10100 حي فلرياض) (,7 شقة)

فملغرب.
عنوفنه(ف)) جشيد  فرفج  فلسيد 
فملامون) حي  (,1 فلشقة) ج12) فلرقم)

100ج1)بوزنيقة فملغرب.
فلسيد محمد عمرفوي عنوفنه(ف))
 11 2 جقم) (,8 قطاع) فلسالم  حي 

0ج110)سال فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد بودجفع عبد هللا عنوفنه(ف))

عماجة)   فلوفاق  إقامة  (,20 قطاع)

فلرباط) (10100 حي فلرياض) (,7 شقة)

فملغرب

عنوفنه(ف)) جشيد  فرفج  فلسيد 
فملامون) حي  (,1 فلشقة) ج12) فلرقم)

100ج1)بوزنيقة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج0) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)121155.

129I

فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

BOOK A RENTAL CARS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 

صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب

BOOK A RENTAL CARS شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي وفد 

فلشياف زنقة تفريتي جقم 188 - 

000ج7 فلدفخلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

جج202

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (25

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 BOOK(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. A RENTAL CARS

كرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسياجفت بدون سائق.
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وفد) حي  (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
(- (188 جقم) تفريتي  زنقة  فلشياف 

000ج7)فلدفخلة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلصادق) فحمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلصادق عنوفنه(ف)) فحمد  فلسيد 
باحنيني) فحمد  شاجع  ج) فملسيبة) حي 

000ج7)فلدفخلة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلصادق عنوفنه(ف)) فحمد  فلسيد 
باحنيني) فحمد  شاجع  ج) فملسيبة) حي 

000ج7)فلدفخلة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 21 بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)2120.
0Iج1

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

IMPORNEGO امبورنيكو
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شاجع  وسف إبن تاشفين جقم 
85 ، 90000، طنجة فملغرب

IMPORNEGO فمبوجنيكو شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 
bd.royaume arabie saoudite.

 res . al(azizia 3eme(etage(n° 20
TANGER 90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

07 ج12
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) ج0)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

IMPORNEGO)فمبوجنيكو.
غرض فلشركة بإ جاز):)وسيط بين)

تجاج فلجملة)-)فلتصد ر و فالستبفد.
(: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
bd.royaume arabie saoudite.
 res( .( al(azizia(3eme(etage(n°(20

TANGER 90000)طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 BE( HOLDING( :( 990 فلشركة)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
10)حصة) (: فلسيد طاجق فليازمي)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلشركة)BE HOLDING)عنوفنه(ف))
فقامة) فلوكيلي  فحمد  موالي  زنقة 
فلرباط) (10100 حسان) (8 شقة) 0ج،)

فملغرب).
فلسيد طاجق فليازمي عنوفنه(ف))حي)
فلرياض)،)فالندلوس فلقصبة1)،)شقة)

ج)فلرباط)10100)فلرباط فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد طاجق فليازمي عنوفنه(ف))حي)
فلرياض)،)فالندلوس فلقصبة)1،)شقة)

ج 10100)فلرباط فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2 98 2.
1Iج1

فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

BOUTALHA BAY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 
صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب
BOUTALHA BAY شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فلعركوب جقم 01- 772 - 000ج7 
فلدفخلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
ججج20

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (16
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. BOUTALHA BAY
فستغالل) (: غرض فلشركة بإ جاز)

وتسييب فندق.
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
000ج7  (- (01-7724 جقم) فلعركوب 

فلدفخلة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 (: بوزوبع) بدج  فلسيد 

بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيد كريم فلروي�شي):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
حي) بوزوبع عنوفنه(ف)) بدج  فلسيد 
فلهناء)زنقة)19)جقم)10 20000)فلدفج)

فلبيضاء)فملغرب.
فلسيد كريم فلروي�شي عنوفنه(ف))  
محج حسن فلسكتاني دجج ب طابق)8 
فلدفج فلبيضاء) (20000 فنفا) (17 شقة)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
حي) بوزوبع عنوفنه(ف)) بدج  فلسيد 
فلهناء)زنقة)19)جقم)10 20000)فلدفج)

فلبيضاء)فملغرب

فلسيد كريم فلروي�شي عنوفنه(ف))  
محج حسن فلسكتاني دجج ب طابق)8 
فلدفج فلبيضاء) (20000 فنفا) (17 شقة)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 29 بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم) 218.
2Iج1

Audifisc(Maroc

YMY GOURMANDISES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

 ”YMY GOURMANDISES“
ش.ذ.م.م)

شاجع) (، (265 (: فالرتماعي) فملقر 
محمد فلزجقطوني)،فلطابق)9،)جقم92 

،)فلدفج فلبيضاء
تفويت حصص فرتماعية-)إعادة)

صياغة فلقانون فألسا�شي.
مربم) عرفي  عقد  بمقت�شى  ((1
بالدفج فلبيضاء)بتاجيخ)12-08-1202):
)فوت فلسيد محمد خالص رميع)
فلحصص فالرتماعية فلتي  متلكها في)
 » YMY GOURMANDISES(«(شركة

لفائدة فلسيد  ونس  اسين).
فلجمعية) محضر  بمقت�شى  ((2
بالدفج) فملنعقد  فالستثنائية  فلعامة 
فلبيضاء)بتاجيخ)1202-08-12)،قرجت)
 YMY GOURMANDISES«(فلشركة

«)ما لي):
فلحصص) تفويت  على  فملصادقة 
فلشركة) في  حدثت  فلتي  فالرتماعية 
ذفت) شركة  فلى  فلشركة  وتحويل  (،
مسؤولية محدودة من شريك وحيد.

تعيين فلسيد  ونس  اسين كمسيب)
فلسيد) فملستقيل  فملد ر  رد د محل 

محمد خالص.
من) (15 و) (7 و) (6 تعد ل فلفصل)

فلقانون فالسا�شي للشركة كما  لي):
فلسيد  ونس  اسين)1000)حصة)

فرتماعية.
تغييب فملادة)51)من فلقانون) (o
فلسيد  ونس  اسين هو) (: فالسا�شي)
 YMY (« للشركة) فملسييبفلوحيد 

GOURMANDISES)«)ش.ذ.م.م.و.
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فالسا�شي) فلقانون  صياغة  فعادة 
للشركة.

تم فإل دفع فلقانوني باملحكمة) ج))
جقم) تحت  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 80712)بتاجيخ) 0) نا ر)2022.
ملخص قصد فلنشر

Iجج1

KOINCLASSE

KOINCLASSE
إعالن متعدد فلقرفجفت

KOINCLASSE
5 شاجع  وسف فبن تاشفين، فلطابق 

فلثاني، فلشقة جقم ج ، 90000، 
طنجة فملغرب

KOINCLASSE »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: 5 شاجع 
 وسف فبن تاشفين، فلطابق فلثاني، 

فلشقة جقم ج - - طنجة فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.110867

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)05) نا ر)2022

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
من) فرتماعية  حصة  (800 تفويت)
من) فرتماعية  حصة  (1.000 أصل)
(- (: دجهم للحصة فلوفحدة) (100 فئة)
00 )حصة فرتماعية فملكتتبة لفائدة)
فملرفبط) فلتمسماني  وليد  فلسيد 
جونغشان،) ريانغ  فلسيد  لصالح 
بطنجة) وفلساكن  فلجنسية،) صيني 
فملكتتبة) فرتماعية  حصة  ( 00 (-
فلتمسماني) وليد  فلسيد  لفائدة 
فرتماعية)) حصة  (100) فملرفبط)
حصة) (00ج) بلحسن) كمال  وفلسيد 
فلسيدة  ان  ا،) لصالح  فرتماعية))
صينية فلجنسية،)وفلساكنة بطنجة.

على) فلذي  نص  (:2 جقم) قرفج 
ما لي:)تعيين فلسيد ريانغ جونغشان)
شريكين) كمسيب ن  وفلسيدة  ان  ا 

للشركة،)وذلك ملدة غيب محدودة.
على) فلذي  نص  ج:) جقم) قرفج 
فلشركة) تسييب  ثقة  تجد د  ما لي:)

بصفته) بلحسن،) كمال  فلسيد  في 
ملدة) وذلك  للشركة،) فلشريك  فملسيب 
تلزم فلشركة في رميع) غيب محدودة.)
فملسيب ن) أحد  بتوقيع  معامالتها 
فلسيد ريانغ جونغشان،)فلسيدة  ان)

 ا أو فلسيد كمال بلحسن.
على) فلذي  نص  جقم) :) قرفج 
ما لي:)تحيين وإعادة صياغة فلقانون)
مجموع) ليشمل  للشركة  فألسا�شي 

فلتغييبفت فلجد دة.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم)0:)فلذي  نص على ما لي:)
فلقانون) صياغة  وإعادة  تحيين 

فألسا�شي بالكامل.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)9871 2.
I ج1

DROGUEMED

دروكوميد
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

DROGUEMED
 SAHIL HADAD VILLAGE

 FERSIOUA(BP(N 53 CR(ET
 CAIDAT KSAR SGHIR FAHS
 ANJRA(CP 94152 ، 94152،

KSAR SGHIR TANGER
دجوكوميد شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ساحل 
فلحدفد قرية فرسيوة . صندوق 

فلرب د جقم ج5 . فلجماعة فلقروية و 
قيادة فلقصرفلصغيب . إقليم فلفحص 

أنجرة . فلرمز فلرب دي 152 9 - 
152 9 فلقصرفلصغيب طنجة
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

5ججج12
في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 
باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

دجوكوميد.
غرض فلشركة بإ جاز):)عقاقيب.

ساحل) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلحدفد قرية فرسيوة).)صندوق فلرب د)
فلجماعة فلقروية و قيادة) (. ج5) جقم)
فلقصرفلصغيب).)إقليم فلفحص أنجرة)
 9 152 (- (9 152 فلرب دي) فلرمز  (.

فلقصرفلصغيب طنجة.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: هشام) فلصافي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) هشام  فلصافي  فلسيد 
قرية فرسيوة)152 9)فلقصرفلصغيب)

طنجة.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) هشام  فلصافي  فلسيد 
قرية فرسيوة)152 9)فلقصرفلصغيب)

طنجة
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) (12 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)15ج20 01222.
5Iج1

FIDUCIAIRE

GOOD WIN TEX
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
GOOD WIN TEX شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 57 

تجزئة رنان فلخيب سه  فلوجد باب 
فلفتوح جقم 57 تجزئة رنان فلخيب 
سه  فلوجد باب فلفتوح 0000ج 

فاس فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
19ج59.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) (01 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
تفويت فلسيد)(ة))جشيد محفوض)
أصل) من  فرتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))سعاد)

فلهيسوف بتاجيخ)10)درنرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)10) نا ر)2022 

تحت جقم)2022/ج12.

136I

فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

DE-LUXE BY SKIN CARE
شركة فلتضامن

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 
صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب
DE-LUXE(BY(SKIN(CARE شركة 

فلتضامن
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فلقسم 

2 جقم س29 - 000ج7 فلدفخلة 
فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.15921
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)21)درنرب)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
000ج7  (- جقم س29) (2 »حي فلقسم)
موالي) »حي  إلى) فملغرب«) فلدفخلة 
فلدفخلة) 000ج7) (- (988 جقم) جشيد 

فملغرب«.
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0ج  بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)2196.
7Iج1

ste al moustakbal conseil

ETAJE BENOVE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
جفع جأسمال فلشركة

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

ETAJE BENOVE شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 16 
تجزئة سعد فلطابق فألول بنسودة 

فاس - 0000ج فاس فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.63425

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم) (2022 ج0) نا ر) في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
«250.000)دجهم«)أي من)»250.000 
عن) دجهم«) (500.000« إلى) دجهم«)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ) 1) نا ر)2022 

تحت جقم)201.
8Iج1

FLASH ECONOMIE

CERIUM CONSULTING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

CERIUM CONSULTING
 شركة ذفت مسؤولية محدودة

 جأسمالها : 10000 دجهم
مقرها فإلرتماعي : 16 ساجة فلشقة ج 

فلطابق 1 باب كبيش - مكناس
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

29 1ج
قفل فلتصفية

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
15) وليوز) بتاجيخ) فملؤجخ  للشركاء)

2021)قرج
-فملوففقة على حسابات فلتصفية)

فلنهائية)،
فلسيد) فملصفي  ذمة  -إبرفء)
فلعمرفني بدج إلدفجته وقيامه بمهامه)،
أعلن إغالق عمليات فلتصفية) (-

فعتباًجف من  وم فلجمع فملذكوج
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
06) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)9
9Iج1

فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

WINDOORS ALUMINIUM
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 
صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب
 WINDOORS ALUMINIUM

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
فلعركوب جقم 01- 772 - 000ج7 

فلدفخلة فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.19779

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تمت) (2021 درنرب) ج1) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
 VERA (ة)) فلسيد) تفويت 
حصة) (KUZNETSOVA( 60
حصة) (100 أصل) من  فرتماعية 
 DAKHLA شركة) (ة)) لفائدة فلسيد)

KIDS)بتاجيخ)ج1)درنرب)2021.
 VERA (ة)) فلسيد) تفويت 
حصة) (KUZNETSOVA 10
حصة) (100 أصل) من  فرتماعية 
 DAKHLA شركة) (ة)) لفائدة فلسيد)
درنرب) ج1) بتاجيخ) (INNOVATION

.2021

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
1ج  بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)2205.
1 0I

CAFIGEC

BLUERED
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 9ج
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
BLUERED شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 28 زنقة 
فلعرعاج فلطابق   فلشقة 7 - 20100 

فلدفج فلبيضاء فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
. 1 897

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
فملؤجخ في)09)درنرب)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
فلشقة) زنقة فلعرعاج فلطابق) ) (28»
7)-)20100)فلدفج فلبيضاء)فملغرب«)إلى)
«228)زنقة فبو زياد دفدو�شي معاجيف)

-)20100)فلدفج فلبيضاء)فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808088.
1 1I

فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

WINDOORS ALUMINIUM
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 
صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب
 WINDOORS ALUMINIUM

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

و عنوفن مقرها فالرتماعي شاجع 
فلعركوب جقم 01- 772 - 000ج7 

فلدفخلة .
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.19779

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
فملؤجخ في)ج1)درنرب)2021)تم تحويل)
فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك)
»شركة ذفت فملسؤولية) إلى) فلوحيد«)

فملحدودة«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
1ج  بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)2205.
1 2I

فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

WINDOORS ALUMINIUM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 
صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب
 WINDOORS ALUMINIUM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فلعركوب جقم 01- 772 - 000ج7 
فلدفخلة فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.19779
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تم تعيين) ج1)درنرب) فملؤجخ في)
فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 
فلسنو�شي موالي عبد فلعزيز كمسيب)

وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
1ج  بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)2205.
Iج 1
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CAFIGEC

BLUERED
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
جفع جأسمال فلشركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 9ج
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
BLUERED شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 28 زنقة 
فلعرعاج فلطابق   فلشقة 7 - 20100 

فلدفج فلبيضاء فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
. 1 897

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم) (2021 درنرب) (09 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
«200.000)دجهم«)أي من)»100.000 
عن) دجهم«) »00.000ج) إلى) دجهم«)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808088.
1  I

IAS CONSULTING

PIA SOLUTION
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

IAS CONSULTING
 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème(étage(N : 8
 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc
PIA SOLUTION شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فضاء 

منية، 18-16 زنقة كرنوبل فلطابق 
فلثالث فلشقة جقم ج, فلصخوج 

فلسودفء - 20000 فلدفج فلبيضاء 
فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

1ج255ج.
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2021 شتنرب) (08 في) فملؤجخ 
فلحالي) فالرتماعي  فملقر  تحويل 
 18-16 منية،) »فضاء) من) للشركة 
فلشقة) فلثالث  فلطابق  زنقة كرنوبل 
 20000 (- فلصخوج فلسودفء) ج,) جقم)
»إقامة) إلى) فملغرب«) فلبيضاء) فلدفج 
حي) فلهرم  زنقة  ج1,) جقم) فألهرفمات 
فلبيضاء) فلدفج  (20000 (- بلفيد ر)

فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 1  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)07 808.
1 5I

IAS CONSULTING

EL GHALI TRAITEUR
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

IAS CONSULTING
 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème(étage(N : 8
 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc
EL GHALI TRAITEUR شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 9 زنقة إبن 
خيبفن، إقامة نسيمة - 20000 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.163483

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج) (2021 نونرب) (15 في) فملؤجخ 
محدودة) مسؤلية  ذفت  شركة  حل 
 EL GHALI فلوحيد) فلشريك  ذفت 
TRAITEUR)مبلغ جأسمالها)100.000 
 9 فإلرتماعي) مقرها  وعنوفن  دجهم 
(- نسيمة) إقامة  خيبفن،) إبن  زنقة 

فلدفج فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (20000
ل):)فلتصفية فملستقبلية للشركة).

زنقة) (9 و حدد مقر فلتصفية ب)
 20000 (- إقامة نسيمة) إبن خيبفن،)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

و) فلسفاج  فلغالي  فلسيد(ة))
كروس) دي  زنقة  (7 جقم) عنوفنه(ف))
 20000 فملعاجيف) (2 شقة) (2 طابق)
(ة)) كمصفي) فملغرب  فلبيضاء) فلدفج 

للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 29 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)806436.
146I

ريسطرفكو

MEDEXEL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

ريسطرفكو
حي فلعماجية، حدفئق فلقدس 
 ،GH8 كاليفوجنيا 511، عماجة

فلطابق ج، جقم  2 شاجع فلقدس، 
عين فلشق،، 80 20، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب
MEDEXEL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم ج2، 

ساحة لويس باسطوج، فلطابق 
فألج�شي، حي فملستشفيات، - 20360 

فلدفج فلبيضاء فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.136863

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2021 درنرب) (18 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
من) أي  دجهم«) (1.000.000»
«1.500.000)دجهم«)إلى)»2.500.000 
دجهم«)عن طريق):)إدماج فحتياطي أو)
أجباح أو عالوفت إصدفج في جأس فملال.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)807785.

1 7I

فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

TERRE DE VENT DAKHLA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 
صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب
TERRE DE VENT DAKHLA شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
و عنوفن مقرها فالرتماعي شاجع 

فلعركوب جقم 01- 772 - 000ج7 
فلدفخلة .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.12225
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
فملؤجخ في)26)درنرب)2021)تم تحويل)
فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك)
»شركة ذفت فملسؤولية) إلى) فلوحيد«)

فملحدودة«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 1  فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)9/2022 .

1 8I

فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

TERRE DE VENT DAKHLA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 
صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب
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TERRE DE VENT DAKHLA شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فلعركوب جقم 01- 772 - 000ج7 
فلدفخلة فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.12225

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تمت) (2021 درنرب) (26 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
 MIREILLE (ة)) فلسيد) تفويت 
حصة) (SYLVIE MALBOS  90
حصة) (1.000 أصل) من  فرتماعية 
فلسنتي�شي) غالي  (ة)) فلسيد) لفائدة 

فالدجي�شي بتاجيخ)26)درنرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
بتاجيخ) 1  فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)9/2022 .
1 9I

فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

TERRE DE VENT DAKHLA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب رد د للشركة

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 
صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب
TERRE DE VENT DAKHLA شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فلعركوب جقم 01- 772 - 000ج7 
فلدفخلة فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.12225
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
2021)تم تعيين) فملؤجخ في)26)درنرب)
فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 
كمسيب) غالي  فالدجي�شي  فلسنتي�شي 

وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 1  فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)9/2022 .
150I

س-فطلس

CMTPRO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

س-فطلس
فلطابق فالول فلحي فالدفجي شاجع 

فلطائف جقم 1  ، 000ج2، بني مالل 
فملغرب

CMTPRO شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فلفتح 
زنقة ج0 جقم ج - 000ج2 بني مالل 

فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
ج809.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج) (2021 أكتوبر) (15 في) فملؤجخ 
حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة)
 500.000 مبلغ جأسمالها) (CMTPRO
فإلرتماعي حي) دجهم وعنوفن مقرها 
بني) 000ج2) (- ج) جقم) ج0) فلفتح زنقة)
مالل فملغرب نتيجة ل):)فلتوقف فلتام)

لنشاط فلشركة.
حي) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
000ج2  (- 0ج) جقم) ج) فلدشيبة فلزنقة)

بني مالل فملغرب.)
و عين:

و) فلعرفاوي  طاجق  فلسيد(ة))
عنوفنه(ف))حي فلدشيبة زنقة)ج)جقم)0ج 
000ج2)بني مالل فملغرب كمصفي)(ة))

للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية ببني مالل بتاجيخ)20)درنرب)

2021)تحت جقم)1280.
151I

NOBLACTION

IHSSAN SAMAK
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب فملنصوج إقامة فألميبة 

ج فلطابق فألول جقم 15، 0000 ، 

مرفكش فملغرب

IHSSAN SAMAK شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي محل جقم 

278 تجزئة جياض فلقصر - 0000  

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

121653

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (29

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.IHSSAN SAMAK

بائع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسمك بالتقصيط.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)محل جقم)

  0000 (- تجزئة جياض فلقصر) (278

مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) (: فلسيد محمد تنوتي)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد مجيد فلحاجي):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) تنوتي  محمد  فلسيد 

إقامة فالنبعات)ج)عماجة)11)شقة) 5 

بنسركاو)80000)فكاد ر فملغرب.

عنوفنه(ف)) فلحاجي  مجيد  فلسيد 

قلعة) جحال  سيدي  لقبابسة  دوفج 

فلصرفغنة)000ج )مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) تنوتي  محمد  فلسيد 

إقامة فالنبعات)ج)عماجة)11)شقة) 5 

بنسركاو)80000)فكاد ر فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

05) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1511ج1.

152I

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

ELZA NEGOCES
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

 RUE(MY(ISMAIL(N° 66

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

ELZA NEGOCES شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 0ج1زنقة 

طرفبلس حي فلرياض خريبكة - 

25000 خريبكة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.4763

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تقرج حل) (2022 فملؤجخ في) 0) نا ر)

ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 

 ELZA NEGOCES فلوحيد) فلشريك 

دجهم) (100.000 جأسمالها) مبلغ 

0ج1زنقة) فإلرتماعي) مقرها  وعنوفن 

(- خريبكة) فلرياض  حي  طرفبلس 

(: ل) نتيجة  فملغرب  خريبكة  (25000

عدم فلقدجة على فلتمويل.

0ج1  ب) فلتصفية  مقر  حدد  و 

(- زنقة طرفبلس حي فلرياض خريبكة)

25000)خريبكة فملغرب.)
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و عين:
و) فلزجوقي  مصطفى  فلسيد(ة))
حي) طرفبلس  701زنقة  عنوفنه(ف))
خريبكة) (25000 خريبكة) فلرياض 

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)
:)محل فلتصفية ب0ج1زنقة طرفبلس)

حي فلرياض خريبكة
مصطفى) فلزجوقي  فلسيد  تعيين 

مصفي للشركة)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) فالبتدفئية بخريبكة بتاجيخ)

2022)تحت جقم)20/2022.
Iج15

ABOU YASSER CONSEIL

 STE KOUKOU TRAVAUX
-SARLAU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC(N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH(MAROC

 STE KOUKOU TRAVAUX
SARLAU- شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 82 ج‘ 
وفحة فلحسن فلثاني‘ تسلطانت‘ 
سيبع‘ مرفكش. مرفكش. 0000  

مرفكش. فملغرب.
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

121613
في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (25
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.KOUKOU(TRAVAUX(-SARLAU

كرفء) (-/1 (: غرض فلشركة بإ جاز)

مالع  كرة فلقدم.

2/-)قاعة للرياضة.

و) فلتصد ر  في  فلتجاجة  ج/-)

فالستيبفد..

جقم) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلثاني‘) فلحسن  وفحة  82 ج‘)

مرفكش.) مرفكش.) سيبع‘) تسلطانت‘)

0000 )مرفكش.)فملغرب..

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فلحسين فلنقيقي.):)10.000 

حصة بقيمة)10)دجهم للحصة).

فلسيد فلحسين فلنقيقي.):)10000 

بقيمة)10)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلنقيقي.) فلحسين  فلسيد 

(‘09 جقم) فالختياج‘) تجزئة  عنوفنه(ف))

  0000 مرفكش.) فملحمدي‘) حي 

مرفكش.)فملغرب..

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلنقيقي.) فلحسين  فلسيد 

(‘09 جقم) فالختياج‘) تجزئة  عنوفنه(ف))

  0000 مرفكش.) فملحمدي‘) حي 

مرفكش.)فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

درنرب) 0ج) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)131361.

15 I

ABOU YASSER CONSEIL

STE INFFRA BTP - SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تغييب نشاط فلشركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC(N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH(MAROC
STE(INFFRA(BTP - SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فالرتماعي دوفج 

فلتويحينة ‘مركز فلجهوي فلويدفن‘ 
قيادة فلويدفن‘ مرفكش. مرفكش 

0000  مرفكش. فملغرب..
تغييب نشاط فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.93861

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تغييب) (2021 09) ونيو) فملؤجخ في)
دجفسة (-/1« من) فلشركة   نشاط 
)و مرفقبة و تاسيس مشاجيع ب.ت.ب.
2/-)مقاول في فلتغريس و فلبستنة.
مقاول في فلصيانة فلغرس.«) ج/-)
دجفسة و مرفقبة و تاسيس) (-/1« إلى)

مشاجيع ب.ت.ب.
2/-)مقاول في فلتغريس و فلبستنة.

ج/-)مقاول في فلصيانة فلغرس.
مقول في فلحرفسة لالماكن) (-/  

فلعامة و فلخاصة.«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
07) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)218.
155I

socomif sarl

 SIGNATURE BY LEILA & SPA
SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد فلحصالي عماجة 5ج شقة 

جقم 2 ، 005 1، فلقنيطرة فملغرب

 SIGNATURE(BY(LEILA & SPA

SARL AU شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مكت  جقم 

ج زفوية شاجع محمد د وجي زنقة 86 

إقامة قصر 7 فلقنيطرة فلقنيطرة 

000 1 فلقنيطرة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63833

في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 18) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 SIGNATURE( BY( LEILA( &( SPA

.SARL AU

عنا ة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

بالجمال.

مكت ) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
جقم)ج)زفوية شاجع محمد د وجي زنقة)

86)إقامة قصر)7)فلقنيطرة فلقنيطرة)

000 1)فلقنيطرة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: وزي) ف ت  ليلى  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 1000 (: وزي) ف ت  ليلى  فلسيدة 

بقيمة)100)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيدة ليلى ف ت وزي عنوفنه(ف))

فاليبفنس) (25580 غرفندي) شاجع  (7

فرنسا)25580)فاليبفنس فرنسا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
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فلسيدة ليلى ف ت وزي عنوفنه(ف))

فاليبفنس) (25580 غرفندي) شاجع  (7

فرنسا)25580)فاليبفنس فرنسا

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)18) نا ر)

2022)تحت جقم)90019.

156I

CAUDEC CONSEIL

نيو يورك كلوبال كونسلتنك
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

CAUDEC CONSEIL

 Angle Bd El Hachimi El Filali

(Ex,Taddart) et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،

20100، CASABLANCA(MAROC

نيو  وجك كلوبال كونسلتنك شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 75 شاجع 

11  نا ر فلطابق فألول شقة 169 - 

25000 فلدفج فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

528  7

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (20

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

نيو) (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 وجك كلوبال كونسلتنك.

غرض فلشركة بإ جاز):)فإلعالميات)

(فلتحليل و فلربمجيات).

75)شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)

(- (169 11) نا ر فلطابق فألول شقة)

25000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي):

كلوبال) نيو  وجك  فلشركة 
 100 980)حصة بقيمة) (: كونسلتنك)

دجهم للحصة).
فلسيد ملوك موكيش شاكرففاجثي)
:)20)حصة بقيمة)100)دجهم للحصة.)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
كلوبال) نيو  وجك  فلشركة 
 626rxr(plz(ste((ف)كونسلتنك عنوفنه
668(uniondale(new(york(11556-
فملتحدة) فلوال ات  نيويوجك  (0626

فألمريكية.
موكيش) ملوك  فلسيدة 
 MAY AVE 58((ف)شاكرففاجثي عنوفنه
 WESTBURY( NY( 11556-0626
نيويوجك فلوال ات فملتحدة فألمريكية.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد ملوك موكيش شاكرففاجثي)
 MAY AVE WESTBURY عنوفنه(ف))
NY(11556-0626)نيويوجك فلوال ات)

فملتحدة فألمريكية
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808255.
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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

QUADRITECH
إعالن متعدد فلقرفجفت

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شاجع سيدي عبد فلرحمان 
فلشقة 1 ، 20200، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب
QUADRITECH »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: دوفج عين 
تكي رماعة بن  خلف جقم د - 0000 

فلدفج فلبيضاء فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: -.
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
2021)تم فتخاذ) 01)درنرب) فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 جقم) قرفج 
بقيمة) حصة  تفويت) جج1) ما لي:)
مائة)(100))دجهم للوفحدة من طرف)
دولوي) ݣزفڤيي  شاجل  كيب ان  فلسيد 
رون) برترفند  تيبي  فلسيد  لصالح 

أودي
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
فملوففقة على فستقالة فلسيد كيب ان)
منصبه) من  دولوي  ݣزفڤيي  شاجل 

كمسيب للشركة.
قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)
تعد ل فلفصول)6)،)7)،)ج1)و)16)من)

فلنظام فألسا�شي
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
فلذي) ج1)و)16:) و) (7 و) بند جقم)6)
بناءف على ما سبق،)  نص على ما لي:)
(،6 قرج فلجمع فلعام تغييب فلفصول)

7،)ج1،)و)16)من فلنظام فألسا�شي.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)19) نا ر)

2022)تحت جقم)92.
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ste(cofiguer(sarl

STE EL FILALI PRINT
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب نشاط فلشركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
STE EL FILALI PRINT شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فالرتماعي شاجع عبد 
فلكريم فلخطابي حي فلنجد جقم 267 
ررسيف - 5100ج ررسيف فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

2018/236-ج2 1.
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم تغييب) (2021 نونرب) (09 فملؤجخ في)
 TRAVAUX« من) فلشركة  نشاط 

.»NEGOCIANT«(إلى(»DIVERS

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
05) نا ر) فالبتدفئية بجرسيف بتاجيخ)

2022)تحت جقم)0/2022ج12.
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فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

UNION PELAGIC
تعيين مد ر عام

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 
صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب
UNION PELAGIC شركة فملساهمة
وعنوفن مقرها فالرتماعي 122- 12 

فملنطقة فلصناعية حي فلسالم - 
000ج7 فلدفخلة فملغرب.

تعيين مد ر عام
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.6559
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في) 1)درنرب)2021
فملهدي) فلسيد(ة)) تعيين  تقرج 
 UNION نيتلحو مد رف عاما لشركة)

PELAGIC)بتاجيخ) 1)درنرب)2021
وتتمثل فلصالحيات فملخولة فيما)

 لي:)مد ر عام
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)19/2022.
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إئتمانية فلوفاء

YASSER TRAVAUX FR
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية فلوفاء
شاجع عالل فلفا�شي فلرقم 79 

سطات ، 26000، سطات فملغرب
YASSER TRAVAUX FR شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلرقم 26 
، شاجع مرس سلطان ، فلشقة ج ، 

فلطابق فألول فلدفج فلبيضاء - 20006 
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فلدفج فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529069
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 07) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.YASSER TRAVAUX FR
غرض فلشركة بإ جاز):)-)فألشغال)

فملختلفة للبناء.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)فلرقم)26 
(، ج) فلشقة) (، شاجع مرس سلطان) (،
فلطابق فألول فلدفج فلبيضاء)-)20006 

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
(: فملصطفى) فلبحرفوي  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فملصطفى) فلبحرفوي  فلسيد 
بن) بوشعي   زنقة  ( 8 عنوفنه(ف))
 26000 سطات) فلخيب  حي  فحمد 

سطات فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فملصطفى) فلبحرفوي  فلسيد 
بن) بوشعي   زنقة  ( 8 عنوفنه(ف))
 26000 سطات) فلخيب  حي  فحمد 

سطات فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809057.
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FLASH ECONOMIE

COMPTAROC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

COMPTAROC

شركة ذفت مسؤولية محدودة، 
جأسمالها 200.000 دجهم

فملقر فلرئيس: زفوية زنقة فلقا د 

فلعشطاج وبئب أنزجفن، إقامة جبح، 

باب أ، 

فلطابق  ، فلشقة جقم 15 - 

فلدفجفلبيضاء

فلتعريف فملوحد للمقاولة : 

002951566000008

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدودة
محرج) عرفي  عقد  بمور   أوال:)

درنرب) (02 بتاجيخ) بالدفجفلبيضاء)

2021،)قامت كل من:)

هولد نغ) (– هـ.س.إ) شركة  (•

 HCE( –( Holding) إكسبيب) كونطا 

شركة) (، ((Compta Expert SAS
جأسمالها) فلبسيطة،) فلتوصية 

مقرها) فلكائن  5.018.000) وجو،)

7 2،)شاجع ليفرون�شي) فلرئيس برقم)

فملقيد) فرنسا،) (- الفال) 000ج5) ليرب،)

تحت) بالفال  فلتجاجي  بالسجل  ة 

ممثلة من طرف) (832337695 عدد)
جئيسها فلسيد د دي كابالن؛

(( فملالكة ملا قدجه)............

ججج.1)حصة

هاجو�شي) فمحمـد  فلسيد  (•

فملزدفد) (Mhamed HAROUCHI (–(-

مغربي) (،1988 فربف ر) (18 بتاجيخ)

إقامة) ج ،) فلقاطن برقم) فلجنسية،)

عين) فلكبيب،) فلحزفم  شاجع  الكوت،)

فلدفجفلبيضاء،) (،20180 (– فلذئاب)

للتعريف) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

1517 جBK؛

(( فملالك ملا قدجه).............

667)حصة

لشركة) فألسا�شي  فلنظام  بوضع 

محدودة خصائصها) مسؤولية  ذفت 

كما  لي:

(- كونطاجوك) فلتسمية:)
COMPTAROC

فلقا د) زنقة  زفوية  فلرئيس:) فملقر 
جبح،) إقامة  أزنرفن،) وبئب  فلعشطاج 
(- (15 جقم) شقة  فلطابق) ،) أ،) باب 

فلدفجفلبيضاء.
فلشركة) تهدف  هدف فلشركة:)

إلى ما  لي:
وتتبع) وتركي   تسويق  (o
رميع فلحلول فملعلوماتية وفلخدمات)

فملالية وفلقانونية وفإلدفجية؛
وصيانة) وتطوير  تصميم  (o
رميع فلربفمج فملعلوماتية وفملنتجات)

فلتابعة لها أو فملرتبطة بها؛
وكذف) وكرفء) وبيع  شرفء) (o
وفلدعائم) فلتجهيزفت  رميع  صيانة 

فملعلوماتية؛
فالستشاجة وفإلدماج ووضع) (o
بالنظم) فملرتبطة  فلهندسة  وتطبيق 

فملعلوماتية وفلنظم فلتوفصلية؛
وفالستشاجة) فلدعم  توفيب  (o

وفلتكوين بمختلف أشكاله؛
فلعمليات) رميع  وعموما،) (o
فملنقوالت) وفي  وفملالية  فلتجاجية 
مباشر) بشكل  فملرتبطة  وفلعقاجفت 
أو) فلشركة  بأهدفف  مباشر  غيب  أو 
فلتي من شأنها تطوير وتنمية أهدفف)

فلشركة.
تاجيخ) من  فبتدفء) سنة  (99 فملدة:)

فلتأسيس.
جأسمال فلشركة:

مبلغ) في  فلشركة  جأسمال   حدد 
 2.000 إلى) موزع  دجهم  (200.000
للحصة) دجهم  (100 فئة) من  حصة 

فلوفحدة،)محرجة نقدف.
فلتسييب:

تم تعيين فلسيد فمحمـد هاجو�شي)
مسيبف للشركة ملدة غيب محددة.

فلسنة فملالية للشركة:
في) للشركة  فملالية  فلسنة  تبتدئ 

01)أكتوبر وتنتهي في)0ج)شتنرب.
فألجباح:

فلقانوني،) فالحتياطي  إلى  (5%
ويخصص فلرصيد فلباقي حس  قرفج)

فلشركاء.

تم تقييد فلشركة بالسجل) ثانيا:)
عدد) تحت  بالدفجفلبيضاء) فلتجاجي 
2022)كما) 12) نا ر) 528189)بتاجيخ)
12) نا ر) تم فإل دفع فلقانوني بتاجيخ)

2022)تحت عدد)807897.
للخالصة وفلتذكيب

فملسيب
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ABOU YASSER CONSEIL

 STE SARH AL AMANE
GROUP -SARLAU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC(N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH(MAROC
 STE SARH AL AMANE GROUP

SARLAU- شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلطابق 
فالج�شي‘ شقة 1‘ عماجة 2‘ ج ب‘ فمام 
مسلم‘ فملحاميد‘ مرفكش. مرفكش. 

0000  مرفكش. فملغرب.
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

121899
في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 06) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 SARH AL AMANE GROUP

.-SARLAU
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غرض فلشركة بإ جاز):)1/-)منعش)
عقاجي..

فلطابق) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فالج�شي‘)شقة)1‘)عماجة)2‘)ج ب‘)فمام)
مرفكش.) مرفكش.) فملحاميد‘) مسلم‘)

0000 )مرفكش.)فملغرب..
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 10.000 (: جشيد) فوسالم  فلسيد 

حصة بقيمة)10)دجهم للحصة).
 10000 (: جشيد) فوسالم  فلسيد 

بقيمة)10)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) جشيد  فوسالم  فلسيد 
فلربفدي‘) تجزئة  فسكجوج‘) (‘228 جقم)

مرفكش.)0000 )مرفكش.)فملغرب..
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلحسن فوسالم عنوفنه(ف))
ج0‘)حي فلشالم‘)ف ت) 279‘)بلوك) جقم)
ملول‘)فكاد ر.)2000 )فكاد ر فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج189ج1.
163I

DIGITAL PLACE

DIGITAL PLACE مختصر 
DP تسميتها

إعالن متعدد فلقرفجفت

DIGITAL PLACE
شاجع أبو بكر فلرفزي، إقامة فبرفهيم، 

فملكت  جقم 19 ، 90000، طنجة 
فملغرب

DIGITAL PLACE مختصر تسميتها 
DP »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: شاجع أبو 
بكر فلرفزي، إقامة فبرفهيم، فملكت  

جقم 19 - 90000 طنجة فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.91871

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في) 1)درنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فململوكة) فلحصص  رميع  تفويت 
وفملتمثلة) فنورا،) فالله  عبد  للسيد 
فئة) من  فرتماعية  حصة  (15 في)
فلوفحدة،) للحصة  دجهم  (100,00
 1.500,00 قدجها) فرمالية  بقيمة 
لصالح شريكه فلسيد فسامة) دجهم،)
فملجاهد فالنصاجي،)مغربي فلجنسية،)
 La Réunion بزنقة) وفلساكن 

. PS(75020،)باجيس،)فرنسا
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
من) للشركة  فالرتماعي  فملقر  تحويل 
شاجع) بطنجة،) فلكائن  فلحالي  مقرها 
أبو بكر فلرفزي،)فقامة إبرفهيم،)مكت )
فلكائن) فلجد د  مقرها  فلى  (،19 جقم)
بطنجة،) 1)بولفاجد باستوج،)فلطابق)

فلرفبع،)جقم)21.
على) فلذي  نص  ج:) جقم) قرفج 
ما لي:)فلزيادة في جأسمال فلشركة من)
 200.000,00 فلى) دجهم  (10.000,00
1.900)حصة) و ذلك بإصدفج) دجهم،)
دجهم) (100,00 فئة) من  رد دة 
للحصة فلوفحدة،)بمبلغ فرمالي قدجه)
عن طريق دفع) دجهم،) (190.000,00
دجهم) ( 7.500,00 أي) فلربع  نسبة 
بوفسطة فالكتتاب نقدف في فلحساب)

فلبنكي للشركة.
على) فلذي  نص  جقم) :) قرفج 
تعيين فلسيد فسامة فملجاهد) ما لي:)
فلجنسية،) مغربي  فالنصاجي،)
 La Réunion بزنقة) وفلساكن 
PS،)كمسيب) باجيس،)فرنسا) (،75020
 DIGITAL PLACE (« لشركة) شريك 

SARL)«،)وذلك ملدة غيب محدودة.)
قرفج جقم)5:)فلذي  نص على ما لي:)
تجد د ثقة تسييب فلشركة في فلسيد)
شريك) مسيب  بصفته  فعليلو،) معاد 
محدودة.) غيب  ملدة  وذلك  للشركة،)
معامالتها) رميع  في  فلشركة  تلزم 
فلشريكين) فملسيب ن  أحد  بتوقيع 
فلسيد معاد فعليلو أو فلسيد فسامة)

فملجاهد فالنصاجي.

على) فلذي  نص  (:6 جقم) قرفج 

تحيين وفعادة صياغة فلنظام) ما لي:)

مجموع) ليشمل  للشركة  فالسا�شي 

فلتغييبفت فلجد دة.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)0:)فلذي  نص على ما لي:)
فلقانون) صياغة  وإعادة  تحيين 

فألسا�شي بالكامل.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج997 2.
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 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

MAARIF BUILDING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE

 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

MAARIF BUILDING شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 22 شاجع 

لال نزهة فلطابق فألج�شي شقة 1 م.ج 

- 0000ج فاس فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.552 1

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2022 ج0) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

تفويت فلسيد)(ة))مسكوجي فائزة)

أصل) من  فرتماعية  حصة  (1.700

(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (10.000

زجوق أميمة بتاجيخ)ج0) نا ر)2022.

تفويت فلسيد)(ة))مسكوجي فائزة)

أصل) من  فرتماعية  حصة  (1.700

(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (10.000

زجوق أدم بتاجيخ)ج0) نا ر)2022.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)18) نا ر)2022 

تحت جقم)2021/ج25.
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س-فطلس

SIMAVIS MAROC
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

س-فطلس
فلطابق فالول فلحي فالدفجي شاجع 

فلطائف جقم 1  ، 000ج2، بني مالل 
فملغرب

SIMAVIS MAROC شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

فلوحدة 1 زنقة 2 جقم 11 حي روفدي 
- 50 20 فلدفج فلبيضاء فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.456117

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)ج1)أكتوبر)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
 11 جقم) (2 زنقة) (1 فلوحدة) »تجزئة 
فلدفج فلبيضاء) (20 50 (- حي روفدي)
دوفج فهل) (106 »فلطريق) إلى) فملغرب«)
 20 00 (- تيتمليل) زفكي  فيال  لغالم 

فلدفج فلبيضاء)فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)2057.
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MOORISH

UNIQUE BIO SARL 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

MOORISH
9ج شاجع اللة فلياقوت فلطابق 5 
فلشقة د 9ج شاجع اللة فلياقوت 

فلطابق 5 فلشقة د، 20000، فلدفج 
فلبيضاء فملغرب

 UNIQUE BIO SARL 
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شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي : 9ج شاجع 
اللة فلياقوت فلطابق 5 فلشقة د 9ج 
شاجع اللة فلياقوت فلطابق 5 فلشقة 

د 20000 فلدفج فلبيضاء فملغرب.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
.  1779

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 05)فربف ر) فملؤجخ في)
ذفت) شركة  (UNIQUE BIO SARL
جأسمالها) مبلغ  فملحدودة  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  دجهم  (10.000
فلياقوت) اللة  شاجع  9ج) فإلرتماعي)
اللة) شاجع  9ج) د) فلشقة  (5 فلطابق)
 20000 فلشقة د) (5 فلياقوت فلطابق)
فلدفج فلبيضاء)فملغرب نتيجة للتوقف)

فلتام لنشاط فلشركة).
و عين:

و) هللا  متقي  ف مان  فلسيد(ة))
فبا) شاجع  (2 فلشفاء) عين  عنوفنه(ف))
شعي  فلدكالي جقم) 8 28810)فلدفج)
فلبيضاء)فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و) عماجي  كمال  فلسيد(ة))
فقامة نجمة سيدي مومن) عنوفنه(ف))
1)مكرج عماجة ب شقة سيدي) م س)
فملغرب) فلدفج فلبيضاء) (20 50 مومن)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
9ج)شاجع) 2021)وفي) ج1) ونيو) بتاجيخ)
(- د) فلشقة  (5 فلطابق) فلياقوت  اللة 

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

شتنرب)2021)تحت جقم)792905.
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JURIS LEGAL

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
جفع جأسمال فلشركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 APPOLLO PETROLEUM

COMPANY شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 281 
فملنطقة فلصناعية فلجنوب فلغربي - 

28810 فملحمد ة فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
ج1725.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2018 شتنرب) في) 2) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
من) أي  دجهم«) ( .000.000»
«1.000.000)دجهم«)إلى)»5.000.000 
دجهم«)عن طريق):)إدماج فحتياطي أو)
أجباح أو عالوفت إصدفج في جأس فملال.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)16)نونرب)

2018)تحت جقم)9ج18.
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MOORISH

B.A EQUIPEMENT SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

MOORISH
9ج شاجع اللة فلياقوت فلطابق 5 
فلشقة د 9ج شاجع اللة فلياقوت 

فلطابق 5 فلشقة د، 20000، فلدفج 
فلبيضاء فملغرب

 B.A EQUIPEMENT SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي : 61 شاجع 
اللة فليقوت مصطفى فملعاني فملركز 
فلتجاجي فلرياض جقم85 ف لطابق 
فلثاني فلبيضاء - 20610 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
.395967

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج) (2021 غشت) (21 في) فملؤجخ 
 B.A EQUIPEMENT SARL حل)

محدودة) مسؤلية  ذفت  شركة  (AU
ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ جأسمالها)
مقرها) وعنوفن  دجهم  (10.000
فليقوت) اللة  شاجع  (61 فإلرتماعي)
فلتجاجي) فملركز  فملعاني  مصطفى 
فلثاني) لطابق  ف  جقم85) فلرياض 
فلبيضاء) فلدفج  (20610 (- فلبيضاء)
فملغرب نتيجة اللتوقف فلتام لنشاط)

فلشركة..
و عين:

بدج فصبيو و عنوفنه(ف)) فلسيد(ة))
علي) فبو  زنقة  فلشريف  موالي  دجب 
فلبيضاء) فلدفج  م  ح  ( 2 جقم) فلقالي 
فملغرب) فلبيضاء) فلدفج  (20560

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
وفي)61)شاجع) (2021 نونرب) بتاجيخ) 0)
اللة فليقوت مصطفى فملعاني فملركز)
لطابق) ف  جقم85) فلرياض  فلتجاجي 
فلدفج) (20610 (- فلبيضاء) فلثاني 

فلبيضاء)فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)1ج8092.
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FIDUCIAIRE

 STE DE FREINAGE ET DE
DIESEL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
وفاة شريك

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
 STE DE FREINAGE ET DE DIESEL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 27 زنقة 
فبن حجر إقامة سهيل - 0000ج 

فاس فملغرب.
وفاة شريك

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.18025

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)0ج) ونيو)2021)تم فإلعالم)
بومليك) مصطفى  فلشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا فلوجثة  على  حصصه  توزيع  و 
نونرب) (17 في) فملؤجخ  فإلجفثة  لرسم 

2020)بالشكل فألتي):

فلسيد(ة))لطيفة بومليك)،)2.807 

حصة).

9ج7  (، بومليك) أمال  فلسيد(ة))

حصة).

 1. 5 (، أنس بومليك) فلسيد(ة))

حصة).

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بفاس بتاجيخ)19) نا ر)2022 

تحت جقم)256/2022.

170I

JURIS LEGAL

 APPOLLO PETROLEUM

COMPANY

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

مالءمة فلنظام فألسا�شي للشركة

JURIS LEGAL

 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 APPOLLO PETROLEUM

COMPANY »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: 281 

فملنطقة فلصناعية فلجنوب فلغربي - 

28810 فملحمد ة فملغرب.

»مالءمة فلنظام فألسا�شي للشركة«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

ج1725.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في) 2)شتنرب)2018

فألسا�شي) فلنظام  مالءمة  تقرج 

للشركة مع مقتضيات فلقانون:)96-5

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)16)نونرب)

2018)تحت جقم)9ج18.

171I
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FISCALITY CONSULTING CENTER

D-FUZION FACTORY
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH maroc

D-FUZION(FACTORY شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي مكت  جقم 
2 ،  مين ، شقة جقم 6 ، زفوية شاجع 
طاجق بن زياد وفبن عائشة ، فقامة 
فكسيل سيوج،عماجة 18 مرفكش 

0000  مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1219 5
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 01) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.D-FUZION(FACTORY
•)مصمم) (: غرض فلشركة بإ جاز)
إنشاء) (، فلجرففيك) مصمم  (، فلوي )

موفقع فلوي 
•)فلطباعة وفلتصميم.

مكت ) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
زفوية) (، (6 ،)شقة جقم) ،) مين) (2 جقم)
عائشة) وفبن  زياد  بن  طاجق  شاجع 
 18 سيوج،عماجة) فكسيل  فقامة  (،

مرفكش)0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 
دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد خالد معروف):)100)حصة)
بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) معروف  خالد  فلسيد 
إقامة جياض فلغزالن عماجة ف فلشقة)
5)فلطابق فالول طريق فلدفج فلبيضاء)-)

مرفكش)0000 )مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) معروف  خالد  فلسيد 
إقامة جياض فلغزالن عماجة ف فلشقة)
5)فلطابق فالول طريق فلدفج فلبيضاء)-)

مرفكش)0000 )مرفكش فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)جج19ج1.
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س-فطلس

 SOCIETE PHARMACIE LA
SANTE BENI MELLAL

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

س-فطلس
فلطابق فالول فلحي فالدفجي شاجع 

فلطائف جقم 1  ، 000ج2، بني مالل 
فملغرب

 SOCIETE PHARMACIE LA
SANTE BENI MELLAL شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 0 1 
2 1شاجع فملتنبي تجزئة بوحاجة - 

000ج2 بني مالل فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

11ج12
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) 1ج)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 SOCIETE PHARMACIE LA

.SANTE BENI MELLAL
:)صيدالني) غرض فلشركة بإ جاز)

بائع بالتقسيط.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)جقم)0 1 
(- بوحاجة) تجزئة  فملتنبي  2 1شاجع 

000ج2)بني مالل فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
مبلغ جأسمال فلشركة:)3.536.300 

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد عسفوجي فلبشيب):)35.363 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد عسفوجي فلبشيب عنوفنه(ف))
 7 فلرقم) (11 بلوك) فلسالم  جياض 

000ج2)بني مالل فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عسفوجي فلبشيب عنوفنه(ف))
 7 فلرقم) (11 بلوك) فلسالم  جياض 

000ج2)بني مالل فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية ببني مالل بتاجيخ) 1) نا ر)

2022)تحت جقم)65.
Iج17

JURIS LEGAL

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تفويت حصص

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 281 

فملنطقة فلصناعية فلجنوب فلغربي - 

28810 فملحمد ة فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج1725.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2017 أبريل) (26 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

فلحامي) عادل  (ة)) فلسيد) تفويت 

أصل) من  فرتماعية  حصة  (1.500

(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (10.000

محمد غنيم بتاجيخ)26)أبريل)2017.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

ماي) (22 فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)

2017)تحت جقم)772.

17 I

LMT AUDITING

VERY IMPORTANT BABY
إعالن متعدد فلقرفجفت

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

VERY IMPORTANT BABY »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: زفوية 

شاجع فنفا و زنقة موزفج فقامة فلجنة 

فلصغيبة فلطابق 7 - 20000 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.476163

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)29)درنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

من) فرتماعية  حصة  (250 تفويت)

لفائدة) فلقلعي  وففر  فلسيد  طرف 

فلسيد محمد مالك بن المين و فلسيد)

عاال ا سكيك وفلسيد صدفم  اسين.
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على) فلذي  نص  (:2 جقم) قرفج 
وففر) فلسيد  فملسيب  فستقالة  ما لي:)
فلقلعي فلحامل لبطاقة فالقامة جقم)

BE79جججR
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
فلذي  نص على) (:7 و) (6 بند جقم)
فلجد د) بالتوزيع  فملتعلقان  ما لي:)

لرفسمال فلشركة)
بند جقم)8:)فلذي  نص على ما لي:)

فملتعلق بتعيين مسيبي فلشركة
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809255.
175I

فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

BIRO PECHE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 
صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب
BIRO PECHE شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فملنطقة 

فلصناعية جقم 02ج - 000ج7 
فلدفخلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
20 55

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (21
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 BIRO (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.PECHE

تجاجة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلسمك بالجملة.

فملنطقة) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
000ج7  (- 02ج) جقم) فلصناعية 

فلدفخلة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بيبوكي) محسين  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد محسين بيبوكي عنوفنه(ف))
زنقة فلصحابة حي زين فلعابد ن) (15

46000)فسفي فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد محسين بيبوكي عنوفنه(ف))
زنقة فلصحابة حي زين فلعابد ن) (15

46000)فسفي فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 1  فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)5/2022 .

176I

JURIS LEGAL

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
مالءمة فلنظام فألسا�شي للشركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: 281 

فملنطقة فلصناعية فلجنوب فلغربي - 
28810 فملحمد ة فملغرب.

»مالءمة فلنظام فألسا�شي للشركة«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

ج1725.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)26)أبريل)2017

فألسا�شي) فلنظام  مالءمة  تقرج 
للشركة مع مقتضيات فلقانون:)96-5
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
ماي) (22 فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)

2017)تحت جقم)772.
177I

MOORISH

DIGI-AGRICO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
9ج شاجع لال  اقوت فلطابق 5 شقة د 

، 20080، فلدفج فلبيضاء فملغرب
DIGI-AGRICO شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة عبد 
فلكريم فلخطابي إقامة روفد فلعماجة 

109 فلشقة ج  فلطابق ج كليز - 
0000  مرفكش فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
121985

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
DIGI- (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

. AGRICO
تارر) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
 قوم باالستيبفد وفلتصد ر)(منتجات)

ومعدفت زجفعية)
فالستبفد.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)زنقة عبد)
فلكريم فلخطابي إقامة روفد فلعماجة)
(- كليز) ج) فلطابق) ج ) فلشقة) (109

0000 )مرفكش فملغرب).

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: بوزيد) حليمة  فلسيدة 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) بوزيد  حليمة  فلسيدة 
وردة) ( 0000 فملدنية) فلوقا ة  تكنة 

فملغرب).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) بوزيد  حليمة  فلسيدة 
وردة) ( 0000 فملدنية) فلوقا ة  تكنة 

فملغرب)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1992ج1.

178I

ROUTE TO MARKETS

COHRERENCES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

ROUTE TO MARKETS
 17PLACE CHARLES NICOLE

 ETAGE 7 N° 2 ، 20200،
CASABLANCA MAROC

COHRERENCES شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 10 زنقة 
فملندجين جقم 2 عين فلسبع فلدفج 
فلبيضاء - 20250 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.62539

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2021 درنرب) (08 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
«290.000)دجهم«)أي من)»700.000 
عن) دجهم«) (990.000« إلى) دجهم«)
إدماج فحتياطي أو أجباح أو) (: طريق)

عالوفت إصدفج في جأس فملال.
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809028.
179I

فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

DAKHLA EXPERIENCE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 
صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب
DAKHLA EXPERIENCE شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
و عنوفن مقرها فالرتماعي شاجع 

فلوالء زنقة لكويرة جقم 01 - 000ج7 
فلدفخلة .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج91 .
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 07) نا ر) فملؤجخ في)
فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدودة«)إلى)»شركة)
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك)

فلوحيد«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)65/2022.
180I

ste(cofiguer(sarl

STE GUERCIF MARKET
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
STE GUERCIF MARKET شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زفوية 
بشاجع محمد فلخامس و زنقة 

محمد فحنصال ررسيف - 5100ج 
ررسيف فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

 EN : جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي
COURS

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) ج0)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.GUERCIF MARKET
غرض فلشركة بإ جاز):)-)بيع فملوفد)

فلغدفئية
-)وسيط تجاجي.

زفوية) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
زنقة) و  فلخامس  محمد  بشاجع 
5100ج  (- محمد فحنصال ررسيف)

ررسيف فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

100.000,00)دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلعربي) ماوس  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 1000 (: فلعربي) ماوس  فلسيد 

بقيمة)100)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) فلعربي  ماوس  فلسيد 
ررسيف) فحنصال  محمد  زنقة 

5100ج)ررسيف فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد ماوس حسن عنوفنه(ف))حي)
ررسيف) 5100ج) ررسيف) فلنكد 

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
05) نا ر) فالبتدفئية بجرسيف بتاجيخ)

2022)تحت جقم)2022/ ج12.
181I

Cap Conseils

AMEKKASSOU TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,ج0ج
20390، Casablanca(Maroc

AMEKKASSOU TRANS شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة(في طوج 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة رعفر 
فبن حبي  إقامة فملشرق 2 فلطابق 
فالول جقم ج - 0 200 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
ج58ج .

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 1ج)درنرب) فملؤجخ في)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 
مبلغ) (AMEKKASSOU TRANS
وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)
فبن) رعفر  زنقة  فإلرتماعي  مقرها 
حبي  إقامة فملشرق)2)فلطابق فالول)
جقم)ج)-)0 200)فلدفج فلبيضاء)فملغرب)

نتيجة ل):)إفالس فلشركة.
زنقة) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
 2 فملشرق) إقامة  حبي   فبن  رعفر 
فلدفج) (200 0 (- ج) فلطابق فالول جقم)

فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

فلسيد(ة))عزيز أمكسو و عنوفنه(ف))
20000)فلدفج فلبيضاء) فلدفج فلبيضاء)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)
بوجكون زنقة رعفر فبن حبي  إقامة)
فلدفج) ج) فلطابق فالول جقم) (2 فملشرق)

فلبيضاء)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)804650.

182I

Cabinet LAMRINI HADI

NOMENSA MED
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شاجع إبن سينا فلناضوج ، 

62000، فلناضوج فملغرب
NOMENSA MED شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

 وسف فبن تاشفين جقم 150 و شاجع 
حسن فألول زنقة  0 جقم 5 شقة 

جقم B01 فلناظوج - 62000 فلناظوج 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
7  ج2

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.NOMENSA MED
غرض فلشركة بإ جاز):)-)فألحدفث)
و) فلدجفسات  مكت   (- (; فلتوفصل) و 

فلتكوين);)-)مطبعة.
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 وسف فبن تاشفين جقم)150)و شاجع)
شقة) (5 جقم) زنقة) 0) فألول  حسن 
فلناظوج) (62000(- فلناظوج) (B01 جقم)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلسيدة فلعجباجي نجالء)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

نجالء) فلعجباجي  فلسيدة 
محمد) سيدي  أميب  شاجع  عنوفنه(ف))

جقم) 5 62000)فلناظوج فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
نجالء) فلعجباجي  فلسيدة 
محمد) سيدي  أميب  شاجع  عنوفنه(ف))

جقم) 5 62000)فلناظوج فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) فالبتدفئية بالناضوج بتاجيخ)

2022)تحت جقم)107.
Iج18

فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

LAGON SHOP
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 
صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب
LAGON SHOP شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
فلعركوب جقم 01- 772 - 000ج7 

فلدفخلة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

20271
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (10
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.LAGON SHOP

توزيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وبيع فملنتجات فلغذفئية,)إنشاء)وإدفجة)

سوبر ماجكت ومرفكز تسوق.
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
000ج7  (- (01-7724 جقم) فلعركوب 

فلدفخلة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: حمد ة) مجدة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيدة مجدة حمد ة عنوفنه(ف))
000ج7   1-718 شاجع فلعركوب جقم)

فلدفخلة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) حمد ة  مجدة  فلسيد 
000ج7   1-718 شاجع فلعركوب جقم)

فلدفخلة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)ج 21.
18 I

JURIS LEGAL

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تفويت حصص

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 281 

فملنطقة فلصناعية فلجنوب فلغربي - 
28810 فملحمد ة فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج1725.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2019 فربف ر) (08 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

فلحافظ) عبد  (ة)) فلسيد) تفويت 

فرتماعية) حصة  (42.496 فلعسري)

لفائدة) حصة  ( 2. 99 أصل) من 

 KHATAWAT HOLDING((ة)(فلسيد

بتاجيخ)08)فربف ر)2019.

فلحافظ) عبد  (ة)) فلسيد) تفويت 

من) فرتماعية  حصة  (1 فلعسري)

حصة لفائدة فلسيد) ( 2. 99 أصل)

فربف ر) (08 (ة)) وسف بوعبيد بتاجيخ)

.2019

فلحافظ) عبد  (ة)) فلسيد) تفويت 

فلعسري)1)حصة فرتماعية من أصل)

(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  ( 2. 99

فربف ر) (08 بتاجيخ) بوعبيد  فسماعيل 

.2019

فلحافظ) عبد  (ة)) فلسيد) تفويت 

من) فرتماعية  حصة  (1 فلعسري)

حصة لفائدة فلسيد) ( 2. 99 أصل)

08)فربف ر) (ة))طاهر فسماهري بتاجيخ)

.2019

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)25)فربف ر)

2019)تحت جقم)91ج.

185I

FIDUCIAIRE

LE MURANO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

LE MURANO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 9  تجزئة 

سينوج ملع  فلخيل - 0000ج فاس 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

68981

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 07) وليوز)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 LE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. MURANO

و) مقهى  (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مطعم).

عنوفن فملقر فالرتماعي):)9 )تجزئة)

فاس) 0000ج) (- سينوج ملع  فلخيل)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) هريشلي  عزيز  فلسيد 
مريان) فقامة  فزوفج  فبن  دجفج  زنقة  (7

0000ج)فاس فملغرب.

عنوفنه(ف)) هريشلي  رمال  فلسيد 
مريان) فقامة  فزوفج  فبن  دجفج  زنقة  (7

0000ج)فاس فملغرب.

هريشلي) نوجفلد ن  فلسيد 
عنوفنه(ف))7)زنقة دجفج فبن فزوفج فقامة)

مريان)0000ج)فاس فملغرب.

عنوفنه(ف)) هريشلي  كنزة  فلسيدة 

201)تجزئة بريستيجيا ملع  فلخيل)

0000ج)فاس فملغرب.

عنوفنه(ف)) شنان  جبيعة  فلسيدة 
مريان) فقامة  فزوفج  فبن  دجفج  زنقة  (7

0000ج)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) هريشلي  عزيز  فلسيد 
مريان) فقامة  فزوفج  فبن  دجفج  زنقة  (7

0000ج)فاس فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
26) وليوز) بتاجيخ) بفاس  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)-.

186I
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فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

VISION ADVISORY
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 
صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب
VISION ADVISORY شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فلعركوب جقم 01- 772 - 000ج7 
فلدفخلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
20 09

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) 1ج)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.VISION ADVISORY
(- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وفالستبفتيجية) فإلدفجية  فالستشاجفت 
وفالستشاجفت.) فلتدجي   وفلتنظيم.)
تقد م فلخدمات للشركات فلصناعية)

وفلتجاجية.
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
000ج7  (- (01-7724 جقم) فلعركوب 

فلدفخلة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلسيد فملهدي فلشرقاوي)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلشرقاوي) فملهدي  فلسيد 
 2 فجينا) فالندلس  جياض  عنوفنه(ف))
فلرياض) حي  5ج) شقة) (96 عماجة)

10000)فلرباط فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلشرقاوي) فملهدي  فلسيد 
 2 فجينا) فالندلس  جياض  عنوفنه(ف))
فلرياض) حي  5ج) شقة) (96 عماجة)

000ج7)فلرباط فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)15/2022.
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فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

 BEACH HOUSE
IMMOBILIER

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 
صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب
 BEACH HOUSE IMMOBILIER
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فلعركوب جقم 01- 772 - 000ج7 
فلدفخلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
1ج 20

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (28
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 BEACH(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.HOUSE IMMOBILIER
فلتبويج) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعقاجي.
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
000ج7  (- (01-7724 جقم) فلعركوب 

فلدفخلة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
حسيني) خياطي  جشيد  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
حسيني) خياطي  جشيد  فلسيد 
 20000 فنفا) ليرب  زنقة  (7 عنوفنه(ف))

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
حسيني) خياطي  جشيد  فلسيد 
 20000 فنفا) ليرب  زنقة  (7 عنوفنه(ف))

فلدفج فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 1  فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)36/2022.
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CENTRE DE SERVICES CHAOUIA

 CENTRE DE SERVICES
CHAOUIA

إعالن متعدد فلقرفجفت

 CENTRE DE SERVICES
CHAOUIA

 Boulevard(lalla(aicha ، 18 
26000، SETTAT(MAROC
 CENTRE DE SERVICES

CHAOUIA »شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة ذفت فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي:  18 شاجع 
لال عائشة - - سطات فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.5951

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)27)أكتوبر)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فستقالة فملسيب و تعيين مسيب رد د:)
فستقال) خنجلي  فلعزيز  عبد  فلسيد 
تعيين) و  من منصبه كمسيب لشركة 
وفجحو كمسيب وحيد) فلحسن  فلسيد 

لشركة وهذف لفتبة غيب محددة
على) فلذي  نص  (:2 جقم) قرفج 
للعمليات) (: مسؤولية فلتوقيع) ما لي:)
وفلبنكية:) فملالية  بخالف  فلروتينية 
فلحسن) للسيد  فلوحيد  بالتوقيع 
وفجحو و للمعامالت فملالية و فلخدمات)
للسيد) فملشتبك  بالتوقيع  فلبنكية:)

فلحسن وفجحو وفلسيد كريم وفجحو
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
على) فلذي  نص  ج :) جقم) بند 
(، أدناه) (15 ما لي:)طبقا ألحكام فملادة)
فلشركة بمور ) تعيين مسيب  سيتم 

عقد ملحق.)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
08)درنرب) فالبتدفئية بسطات بتاجيخ)

2021)تحت جقم)18/2021 1.

189I

فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

DAKHLA FIRST IMMO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 
صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب
DAKHLA FIRST IMMO شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
فلعركوب جقم 01- 772 - 000ج7 

فلدفخلة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
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 جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

20 29

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (28

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.DAKHLA FIRST IMMO

فلتبويج) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعقاجي.

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

000ج7  (- (01-7724 جقم) فلعركوب 

فلدفخلة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

حسيني) خياطي  جشيد  فلسيد 

دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

حسيني) خياطي  جشيد  فلسيد 

 20000 فنفا) ليرب  زنقة  (7 عنوفنه(ف))

فلدفخلة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

حسيني) خياطي  جشيد  فلسيد 

 20000 فنفا) ليرب  زنقة  (7 عنوفنه(ف))

فلدفخلة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 1  فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)5/2022ج.

190I

DRIEB(&(ASSOCIES

 SOCIETE DE
 DEVELOPPEMENT BTP

MAROC
إعالن متعدد فلقرفجفت

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE
 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،
20110، CASABLANCA(MAROC

 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
BTP MAROC »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: 7ج، 

زنقة أ ت باعمرفن - 20100 فلدفج 
فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: -.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)29) ونيو)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 جقم) قرفج 
فملوففقة على فستقالة فلسيد) ما لي:)
كمسيب) مهامه  من  (Eric Guilhou
 Arnaud de للشركة وتعيين فلسيد)
للشركة) رد د  كمسيب  (Pracomtal
محددة) غيب  ملدة  فألول  عن  كبد ل 

فبتدفء)من)0ج) ونيو)2021
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:15 جقم) بند 
ما لي:)تغييب إسم فملسيب فلسابق بإسم)

فملسيب فلجد د
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج2  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)805675.
191I

El BACHTIRI MOHAMMED

TACHE FACILE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

El BACHTIRI MOHAMMED
 rue(laalouj(lakbira(seffah(fes 20

، 30000، Fes(Maroc
TACHE FACILE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 6 

فلطابق فالول حي فلجيني فلدكاجفت 

فاس. - 0000ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

70889

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (16

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 TACHE(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FACILE

تشجيب) (* (: غرض فلشركة بإ جاز)

وصيانة فلحدفئق وفلحدفئق

*)أعمال أو إنشاءفت متنوعة

)*)فلتنظيف.
 6 زنقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلدكاجفت) فلجيني  حي  فالول  فلطابق 

فاس.)-)0000ج)فاس فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد كريم فملقدوج):)500)بقيمة)

100)دجهم.

 500 (: فلخضر) فلسيد  اسين 

بقيمة)100)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فملقدوج  كريم  فلسيد 
فلدكاجفت) فلجيني  حي  (6 زنقة) (1 جقم)

فاس.)0000ج)فاس فملغرب.

عنوفنه(ف)) فلخضر  فلسيد  اسين 
جقم)52)حي فلوفاق عين فلسمن فاس.)

0000ج)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فلخضر  فلسيد  اسين 
جقم)52)حي فلوفاق عين فلسمن فاس.)

0000ج)فاس فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بفاس بتاجيخ)17) نا ر)2022 

تحت جقم)217.

192I

STE MANAZIL KARAMA .SARL

شركة منازل الكرامة - 

MANAZIL KARAMA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

STE(MANAZIL(KARAMA .SARL

 MAGASIN(N° 1 DOUAR(OULED

 YOUSSEF(J(OULED(TAYEB ،

30000، FES(MAROC

 MANAZIL - شركة منازل فلكرفمة

KARAMA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فملحل 

فلتجاجي جقم 1 بدوفج أوالد  وسف ج 

أوالد فلطي  - 0000ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

709 7

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 12) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 MANAZIL (- فلكرفمة) منازل  شركة 

.KARAMA

-عقاجفت) (: غرض فلشركة بإ جاز)

منعش عقاجي).

فملحل) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلتجاجي جقم)1)بدوفج أوالد  وسف ج)

أوالد فلطي )-)0000ج)فاس فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
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0 ج  (: لعزيز) فلشريف  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

0جج)حصة) (: فلسيد محمد لعزيز)
بقيمة)100)دجهم للحصة).

0جج  (: فلسيد عبد فلصمد لعزيز)
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) لعزيز  فلشريف  فلسيد 
2)حي فالمل طريق) زنقة خريبكة جقم)

صفرو)0000ج)فاس فملغرب.
فلسيد محمد لعزيز عنوفنه(ف))جقم)
5)زنقة مدفغ حي فالمل طريق صفرو)

0000ج)فاس فملغرب.
لعزيز) فلصمد  عبد  فلسيد 
فلسفلي) فلطابق  (5 جقم) عنوفنه(ف))
طريق صفرو) (2 زنقة سيدني فلوفاء)

0000ج)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) لعزيز  فلشريف  فلسيد 
2)حي فالمل طريق) زنقة خريبكة جقم)

صفرو)0000ج)فاس فملغرب
فلسيد محمد لعزيز عنوفنه(ف))جقم)
5)زنقة مدفغ حي فالمل طريق صفرو)

0000ج)فاس فملغرب
لعزيز) فلصمد  عبد  فلسيد 
زنقة) فلسفلي  فلطابق  (5 عنوفنه(ف))
سيدني فلوفاء)2)طريق صفرو)0000ج 

فاس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)20) نا ر)2022 

تحت جقم)290.
Iج19

ripartners sarl

DATA FC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

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
DATA FC شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 

ج1 شاجع فلحرية كمرزيد فملد نة 
فلجد دة فسفي - 46000 فسفي 

فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
9ج98.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2021 أكتوبر) (12 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
 10.000« من) أي  دجهم«) (90.000»
عن) دجهم«) (100.000« إلى) دجهم«)
جفع فلقيمة فإلسمية لألسهم) (: طريق)

فملورودة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
أكتوبر) (26 فالبتدفئية بآسفي بتاجيخ)

2021)تحت جقم)1716.

19 I

sud ocean conseil

مستر لنج
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

sud ocean conseil
agadir ، 80060، agadir(maroc
مستب لنج شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شقة جقم 
01 ، فلطابق فلثاني ، حي بوزكر جقم 
612 مسدوجة ترست إنزكان. فكاد ر 

80060 فكاد ر فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

25111
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 19) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
مستب) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

لنج.
:)فلتنظيف) غرض فلشركة بإ جاز)
فملالبس) وتنقيح  وفلغسيل  فلجاف 

ورميع أنوفع فملنسورات
بيع وشرفء)وتسويق كافةفملنتورات)

و فألصناف فملتعلقة بهذف فلنشاط
تأريب فملعدفت لهذف فلغرض
فلنظافة وفلحرفسة وفألمن

فلتجاجة.)فملوفصالت
فالستيبفد وفلتصد ر.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)شقة جقم)
،)حي بوزكر جقم) فلطابق فلثاني) (، (01
فكاد ر) مسدوجة ترست إنزكان.) (612

80060)فكاد ر فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
جضا) محمد  فلسيد 
فقامة) عنوفنه(ف)) فلجامي 
فلناصرجعماجة29شقة10جبنسركو)

80060)فكاد ر فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
جضا) محمد  فلسيد 
فقامة) عنوفنه(ف)) فلجامي 
فلناصرجعماجة29شقة10جبنسركو)

80060)فكاد ر فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) 0ج) بتاجيخ) بانزكان  فالبتدفئية 

2021)تحت جقم)2795.
195I

CAF MAROC

LABORALSHIELD
إعالن متعدد فلقرفجفت

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
LABORALSHIELD »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: فلربفنص 
فلحرية ج شاجع فلريحان جقم 7 فقامة 

جقم ج - 90000 طنجة فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.108 29

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)0ج)درنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
توسيع نشاط فلشركة)(صنع مالبس)

فلعمل،)معدفت فلسالمة).)
على) فلذي  نص  (:2 جقم) قرفج 
ما لي:)فنهاء)مهام فملسيبفلسيد  اسين)
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فملجاطي،)

.LC64424(فلوطنية جقم
قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)
تعيين فلسيد لطفي أسلمان،)فلحامل)
جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

K222927،)مسيبف رد دف.
قرفج جقم) :)فلذي  نص على ما لي:)

تحد ث فلقانون فألسا�شي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
فلذي) فملعنية:) فلبنود  جقم  بند 

 نص على ما لي:)فلتعد الت أعاله.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)556.
196I

COMPTAFFAIRES

WORKPSY
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

WORKPSY شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
فلسطين جقم   تجزئة فلحرية 1 
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فلطابق فلثاني شقة جقم ج - 28800 

فملحمد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

29631

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.WORKPSY

مستشاج) (: غرض فلشركة بإ جاز)

في فلتسييب.

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

 1 فلحرية) تجزئة  جقم) ) فلسطين 

 28800 (- ج) فلطابق فلثاني شقة جقم)

فملحمد ة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (100 (: فلسيدة ماهى لحلو)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) لحلو  ماهى  فلسيدة 

شاجع موالي فسماعيل فقامة ميبفماج)

عماجة باء)فلشقة)51)طابق)6 28800 

فملحمد ة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) لحلو  محمد  فلسيد 

 28800  76 جقم) تجزئة  اسمينة 

فملحمد ة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)17) نا ر)

2022)تحت جقم)65.

197I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

ISHTAR COSMETIC
إعالن متعدد فلقرفجفت

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شاجع سيدي عبد فلرحمان 

فلشقة 1 ، 20200، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

ISHTAR COSMETIC »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: 5  شاجع 

غاندي إقامة  اسمين محل 52 د - - 

فلدفج فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.111299

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في) 1)درنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 جقم) قرفج 

تحويل) فلوحيد  فلشريك  قرج  ما لي:)

فملقر فالرتماعي فلكائن سابقا بالدفج)

إقامة) غاندي  شاجع  ( 5 فلبيضاء،)

فأللفة) إلى حي  د،) (52  اسمين محل)
من) (25 جقم) (182 مجموعة س زنقة)

نفس فملد نة..

على) فلذي  نص  (:2 جقم) قرفج 

إعادة) فلوحيد،) فلشريك  قرج  ما لي:)

صيغة فلنظام فألسا�شي للشركة ذفت)

فريد) بشريك  فملحدودة  فملسؤولية 

فألسا�شي) فلنظام  على  فملصادقة  و 

فلذي تم عرضه من طرف) فلجد د،)

فملسيبة.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم) :)فلذي  نص على ما لي:)

فلشريك) قرج  ماسبق،) على  بناء)
من فلقانون) فلوحيد تغييب فلفصل) )

فألسا�شي.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)ج80875.

198I

RIM FINANCIAL

جود ماج 

RODIMAR
إعالن متعدد فلقرفجفت

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE(MEHDI 248 BD
 EMILE(ZOLA 2 EME(ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، فلدفج 
فلبيضاء فملغرب

جود ماج RODIMAR »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: 57 زنقة 
دو بروفنس زفوية فميل زوال - 0جج20 

فلدفج فلبيضاء فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
7 00 ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)16)درنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فملوففقة على تصفية فلشركة
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فتمام فلتصفية)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:25 جقم) بند 

ما لي:)تصفية فلشركة)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808925.

199I

cabinet(fiduciaire(jalal

BEST COAST بيست كوست
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

cabinet(fiduciaire(jalal
 rue khalid ibn el walid n(5 0ج
 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc
 BEST COAST بيست كوست
شركة ذفت مسؤلية محدودة

 ذفت فلشريك فلوحيد

 RUE وعنوفن مقرها فإلرتماعي

 30 KHALID(IBN(EL(WALID

 N°5 TANGER 90000 TANGER

فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.120 25

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تمت) (2022 06) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

باهي) عفاف  (ة)) فلسيد) تفويت 

أصل) من  فرتماعية  حصة  (1.000

(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (1.000

عبد فلعزيز فحمدفن بتاجيخ)06) نا ر)

.2022

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

19) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)9 2500.

200I

JURIS LEGAL

 APPOLLO PETROLEUM

COMPANY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

JURIS LEGAL

 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 APPOLLO PETROLEUM

COMPANY شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 281 

فملنطقة فلصناعية فلجنوب فلغربي - 

28810 فملحمد ة فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج1725.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2019 فربف ر) في) 0) فملؤجخ 

فملصادقة على):
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غنيم) محمد  (ة)) فلسيد) تفويت 
أصل) من  فرتماعية  حصة  (7.500
(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (50.000
KHATAWAT HOLDING)بتاجيخ) 0 

فربف ر)2019.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)ج1)فربف ر)

2019)تحت جقم)29ج.
201I

FIDUCIAIRE

MANAZIL ASSAFAE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
MANAZIL ASSAFAE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 
77  فقامة    فلطابق فالول زنقة 

10 تجزئة فلرياض حي فلرياض شاجع 
فلبحر فمليت - 0000ج فاس فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

5985ج.
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تم تعيين) 20)شتنرب) فملؤجخ في)
فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 
فالنصاجي عبدفلعالي و عبدفلرحمان)

كمسيب آخر
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)19) نا ر)2022 

تحت جقم)255/2022.
202I

NOBLACTION

UBON
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

NOBLACTION
نهج يعقوب فملنصوج إقامة فألميبة 
ج فلطابق فألول جقم 15، 0000 ، 

مرفكش فملغرب
UBON شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي عماجة 

29 نهج فبن عائشة رليز - 0000  
مرفكش فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.70159

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2022 07) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
بويهي) كمال  (ة)) فلسيد) تفويت 
من) فرتماعية  حصة  (500 شاجل)
(ة)) حصة لفائدة فلسيد) (500 أصل)
شاهين لهبيل بتاجيخ)07) نا ر)2022.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
21) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2009ج1.
Iج20

JURIS LEGAL

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
مالءمة فلنظام فألسا�شي للشركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: 281 

فملنطقة فلصناعية فلجنوب فلغربي 
فملغرب 28810 فملحمد ة فملغرب.

»مالءمة فلنظام فألسا�شي للشركة«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

ج1725.
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في) 0)فربف ر)2019
فألسا�شي) فلنظام  مالءمة  تقرج 
للشركة مع مقتضيات فلقانون:)96-5
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)ج1)فربف ر)

2019)تحت جقم)29ج.
20 I

RIM FINANCIAL

فبا تكنولوجي

ABA TECHNOLOGY 
إعالن متعدد فلقرفجفت

RIM FINANCIAL

 COMPLEXE(MEHDI 248 BD

 EMILE(ZOLA 2 EME(ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، فلدفج 

فلبيضاء فملغرب

 ABA TECHNOLOGY فبا تكنولوجي

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: ج2 زنقة 

بوجيد فلطابق 2 شقة   فلصخوج 

فلسودفء -  ج201 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.365819

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)16)درنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

للشركة) فالرتماعي  فلغرض  توسيع 

ليشمل:)تكوين شركة هولد نغ طبقا)

فالغرفض) ذفت  به  فملعمول  للقانون 

فلتالية:-)تسييب فلقيم فملالية وسندفت)

فملساهمات) رميع  -فخد  فملساهمة)

باي) فو  بيع وتبادل  فكتتاب  في شكل 

وسيلة فخرى من فالسهم وفلسندفت)

وفي فوجفق مالية لشركات فملجموعة)

سيتم) فلتي  فو  فملنشأة  فوفلشركات 

فلتجاجية) فملعامالت  .-رميع  فنشاؤها)

فلعقاجية و عموًما رميع) فملنقولة أو 

فلعمليات كيفما كانت طبيعتها وفلتي)

مباشر) غيب  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 

أن) فملحتمل  من  أو  فلشركة  بهدف 

تعزز تطوير فلشركة وتوسيعها

قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فعبوش مسيبف) فلسيد  اسين  تعيين 

غيب شريك)

قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)

تحيين فلقانون فالسا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

غرض فلشركة

على) فلذي  نص  جقم) 1:) بند 

ما لي:)فلتسييب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)1ج8090.

205I

cabinet(fiduciaire(jalal

بروكسيميتي بيلدنك 

PROXIMITY BUILDING

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

cabinet(fiduciaire(jalal

 rue khalid ibn el walid n(5 0ج

 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc

 PROXIMITY بروكسيميتي بيلدنك

BUILDING شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

محمد 6 زنقة ميلتون فقامة 

فلسعادة أ جقم -35طنجة طنجة 

90000 طنجة فملغرب.

تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.107787

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2021 درنرب) في) 2) فملؤجخ 

فملصادقة على):

فلدف م) عبد  (ة)) فلسيد) تفويت 

من) فرتماعية  حصة  0ج) فلعمرفني)

أصل)1.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))

محمد فمغاج بتاجيخ) 2)درنرب)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

10) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)9771 2.

206I
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فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

DAKHLA EXPERIENCE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 
صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب
DAKHLA EXPERIENCE شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فلوالء زنقة لكويرة جقم 01 - 000ج7 
فلدفخلة فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
ج91 .

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2022 07) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
سيدي محمد) (ة)) تفويت فلسيد)
من) فرتماعية  حصة  (500 فخطوج)
شركة) لفائدة  حصة  (500 أصل)
07) نا ر) بتاجيخ) (DREAM KITE

.2022
فهل) نبغوها  (ة)) فلسيد) تفويت 
من) فرتماعية  حصة  (250 حميدة)
شركة) لفائدة  حصة  (250 أصل)
07) نا ر) بتاجيخ) (DREAM KITE

.2022
فخطوج) مونة  (ة)) فلسيد) تفويت 
250)حصة فرتماعية من أصل)250 
 DREAM KITE حصة لفائدة شركة)

بتاجيخ)07) نا ر)2022.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 17 بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)65/2022.
207I

CABINET RAMI EXPERTISE

MOROCCO BIKE EVENTS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,
 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc
MOROCCO BIKE EVENTS شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 16 

أب فلربيعي حي حساني فاس - 
0000ج فاس فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج58ج.
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)29)درنرب)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
»جقم)16)أب فلربيعي حي حساني فاس)
»جقيبة) إلى) فملغرب«) فاس  0000ج) (-
فغبالو) صفرو  لوفطة  قيادة  فملعاز 

أقوجفج)-)1000ج)صفرو فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بصفرو  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم) ج.
208I

JURIS LEGAL

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
مالءمة فلنظام فألسا�شي للشركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: 281 

فملنطقة فلصناعية فلجنوب فلغربي 
فملغرب 28810 فملحمد ة فملغرب.

»مالءمة فلنظام فألسا�شي للشركة«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

ج1725.
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
تقرج) (2019 فربف ر) (08 في) فملؤجخ 
مالءمة فلنظام فألسا�شي للشركة مع)

مقتضيات فلقانون:)96-5.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)25)فربف ر)

2019)تحت جقم)91ج.

209I

FLASH ECONOMIE

RIHAB AL LORHAT PRIVEE 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 RIHAB AL LORHAT PRIVEE 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شقة 5 ، 
عماجة 106. شاجع عالل بن عبد هللا. 

- 10000 فلرباط فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

156613
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 أكتوبر) (29
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 RIHAB(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AL LORHAT PRIVEE
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالستشاجفت فإلدفجية.
تعليم فللغات.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)شقة)5)،)
عماجة)106.)شاجع عالل بن عبد هللا.)

-)10000)فلرباط فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: فلدهبي) فلزوهرة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
حصة) (500 (: فلسيد مرفد بنضو)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيدة فلزوهرة فلدهبي عنوفنه(ف))

زنقة محمد فلسالوي جقم)22)قبيبات)

10000)فلرباط فملغرب.

عنوفنه(ف)) بنضو  مرفد  فلسيد 

فلقبيبات) فلسالوي  محمد  زنقة  (22

10000)فلرباط فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيدة فلزوهرة فلدهبي عنوفنه(ف))

زنقة محمد فلسالوي جقم)22)قبيبات)

10000)فلرباط فملغرب

عنوفنه(ف)) بنضو  مرفد  فلسيد 

فلقبيبات) فلسالوي  محمد  زنقة  (22

10000)فلرباط فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

درنرب) (15 بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)156613.

210I

CDH AUDIT ET CONSEILS

SEBALIX
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

توسيع نشاط فلشركة)

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

SEBALIX شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالرتماعي شاجع 

محمد فلسادسERAC عماجة ج1 

فلطابق فالول جقم 2 - ج2055 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.464805

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تمت) (2021 درنرب) 1ج) في) فملؤجخ 

نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):



عدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022)الجريدة الرسمية   2274

عرض فإلعالنات بجميع فلوسائل)

وملصقات) إعالنية  لوحات  من 

رميع) إلى  باإلضافة  وشاشات 

فلوسائل) فلعمليات فإلعالنية بجميع 

رميع) وعلى  وفلبصرية  فلسمعية 

فلدعامات سوفء)لحسابها فلخاص أو)

لحساب فالغياج..

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 21 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)05 809.

211I

فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

SJOVIK MOROCCO
تعيين مد ر عام

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 

صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب

SJOVIK MOROCCO شركة 

فملساهمة

وعنوفن مقرها فالرتماعي 122-

 12 فملنطقة فلصناعية - 000ج7 

فلدفخلة فملغرب.

تعيين مد ر عام

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج2 1.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في) 1)درنرب)2021

فملهدي) فلسيد(ة)) تعيين  تقرج 

 SJOVIK لشركة) عاما  مد رف  نيتلحو 

درنرب) بتاجيخ) 1) (MOROCCO

2021

وتتمثل فلصالحيات فملخولة فيما)

 لي:)مد ر عام

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)18/2022.

212I

Société WAMSA

WAMSA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

Société WAMSA

 BP 7345 AL(FIDIA، 80060،

Agadir MAROC

wamsa شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد(في 

طوج فلتصفية)

 D1 وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم

مكرج عماجة HB 67 شاجع غاندي حي 

فلدفخلة 80060 أكاد ر فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.3611

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تقرج حل) (2022 10) نا ر) فملؤجخ في)

ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 

مبلغ) (wamsa فلوحيد) فلشريك 

وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)

مكرج) (D1 جقم) فإلرتماعي  مقرها 

حي) غاندي  شاجع  (HB( 67 عماجة)

فلدفخلة)80060)أكاد ر فملغرب نتيجة)

ل):)حل قبل فألوفن.

 D1 و حدد مقر فلتصفية ب جقم)

مكرج عماجة)HB(67)شاجع غاندي حي)

فلدفخلة)80060)أكاد ر فملغرب.)

و عين:

فلحسن بال و عنوفنه(ف)) فلسيد(ة))

أفود) مرك   (20 عماجة) (286 جقم)

فملغرب) أكاد ر  بنسركاو) 8001)

كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) بتاجيخ) باكاد ر  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)108207.

Iج21

فئتمانية فيدفكا،)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

KHAWLA NEGOCE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتمانية فيدفكا، شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

شاجع فلعركوب جقم 01- 772 
صندوق فلرب د جقم 146، 000ج7، 

فلدفخلة فملغرب
KHAWLA NEGOCE شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فلوكالة 
جقم 09  - 000ج7 فلدفخلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
20 57

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. KHAWLA NEGOCE
(، مجزجة) (: غرض فلشركة بإ جاز)
فملعلبات) وبيع  شرفء) (، فلدوفرن) بيع 
،بيع) فلصلة) ذفت  فملنتجات  ورميع 
فللحوم ومنتجاتها بالتجزئة في فملتارر)

فملتخصصة.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)حي فلوكالة)

جقم)09 )-)000ج7)فلدفخلة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
(: فلغيشة) فلجليل  عبد  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلغيشة) فلجليل  عبد  فلسيد 
 101 حي وفد فلشياف جقم) عنوفنه(ف))

000ج7)فلدفخلة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلغيشة) فلجليل  عبد  فلسيد 
 101 حي وفد فلشياف جقم) عنوفنه(ف))

000ج7)فلدفخلة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 1  فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)2022/  .

21 I

CHER(FRERES(NEGOCE(&(DISTRIBUTION

CHER FRERES NEGOCE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

 CHER(FRERES(NEGOCE &
DISTRIBUTION

 BD DE LA GARE LOT
 CHEFCHAOUNI 1 N°72 AIN

 SEBAA ، 20000، CASABLANCA
MAROC

CHER FRERES NEGOCE شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
فملحطة فقامة فلشفشاوني 1 جقم 72 
عين فلسبع - 20000 فلدفجفلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529285
في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 CHER (: فإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. FRERES NEGOCE
-تسويق) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلغذفئية) فملنتجات  رميع  وتوزيع 

وفلزجفعية).



2275 الجريدة الرسميةعدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022) 

-تاررة
-)فستيبفد وتصد ر

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فملحطة فقامة فلشفشاوني)1)جقم)72 
فلدفجفلبيضاء) (20000 (- فلسبع) عين 

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
مبلغ جأسمال فلشركة:)1.600.000 

دجهم،)مقسم كالتالي:
 8.000 (: شركاني) مرفد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 8.000 (: شركاني) فلسيد  وسف 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) شركاني  مرفد  فلسيد 
طابق) ج) عماجة) فلسالم  زين  تجزئة 
 20000 مليل) تيط  (5 جقم) ج)

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) شركاني  مرفد  فلسيد 
طابق) ج) عماجة) فلسالم  زين  تجزئة 
 20000 مليل) تيط  (5 جقم) ج)

فلدفجفلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 21 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)-.
215I

Fiducia Agency Khouribga

 SOUTH CONCESSION
CARS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

Fiducia Agency Khouribga
 AV MOULAY YOUSSEF,  2

 APPT 66 ، 25000، KHOURIBGA
فملغرب

 SOUTH CONCESSION CARS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

 ZONE وعنوفن مقرها فإلرتماعي
 INDUSTRIELLE(GUELMIM -
81000 GUELMIM(MAROC

تأسيس 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

895ج
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SOUTH CONCESSION CARS
 ACHAT (: غرض فلشركة بإ جاز)
 ET VENTE VEHICULES NEUFS
 ET(D’OCCASION(-(REPARATION
 -(REMORQUAGE(-(LOCATION(-

.IMPORT(-(EXPORT
 ZONE (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 INDUSTRIELLE( GUELMIM( -

.81000 GUELMIM MAROC
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
مبلغ جأسمال فلشركة:)1.000.000 

دجهم،)مقسم كالتالي:
 ALAYOUA فلسيد)
LAHOUCINE(:(9.000)حصة بقيمة)

100)دجهم للحصة).
 AARAB SOUMYA فلسيدة)
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (:( 1.000

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
 ALAYOUA فلسيد)
 RES عنوفنه(ف)) (LAHOUCINE
 HADIQA IMM 2 N ج IZDIHAR
. 0000 MARRAKECH MAROC

 AARAB SOUMYA فلسيدة)
 RES HADIQA IMM 2 N((ف)عنوفنه
IZDIHAR  0000 MARRAKECH ج 

.MAROC
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 ALAYOUA فلسيد)
 RES عنوفنه(ف)) (LAHOUCINE
 HADIQA IMM 2 N ج IZDIHAR

 0000 MARRAKECH MAROC

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بكلميم  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)26.

216I

س-فطلس

RHAZAL CONSTRUCTION
إعالن متعدد فلقرفجفت

س-فطلس
فلطابق فالول فلحي فالدفجي شاجع 

فلطائف جقم 1  ، 000ج2، بني مالل 
فملغرب

 RHAZAL CONSTRUCTION
»شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: شاجع 20 
غشت تجزئة فلخيبفقامة لوبريستيج 
مكت  1 - 000ج2 بني مالل فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.11701
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)22)نونرب)2021
تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
من) للشركة  فالرتماعي  فملقر  تحويل 
قيساجية فلفتح شاجع مرفكش جقم)1  
20)غشت تجزئة) بني مالل فلى شاجع)
بني) (1 لوبريستيج مكت ) فلخيبفقامة 

مالل
على) فلذي  نص  (:2 جقم) قرفج 
فلتجاجية) فلعالمة  إضافة  ما لي:)

CUISISHOP
على) فلذي  نص  ج:) جقم) قرفج 
ما لي:)توسيع نشاط فلشركة باظافة)
و) فملنزلية  فالثات  فلتالي:بيع  فلنشاط 
معدفت) فلتالية:كرفء) فالنشطة  فلغاء)
بيع) و  فلعمومية  فالشغال  فالت  و 

فالجف�شي فلسكنية
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم)5:)فلذي  نص على ما لي:)

فملقر فالرتماعي للشركة
بند جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)

غرض فلشركة).

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية ببني مالل بتاجيخ) 1) نا ر)

2022)تحت جقم)0ج.

217I

karama conseil

 STE TAOUFIK EDDRIOUICH
)CAR (TD CAR

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

karama conseil
جقم جج فلشقة جقم 1 زنقة فسامة 
فبن زيد شاجع فلجيش فمللكي فاس ، 

0000ج، فاس فملغرب
 STE TAOUFIK EDDRIOUICH

CAR (TD(CAR) شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي : محل ج 

تجزئة فلنوج ج شاجع بن فالتيب فاس - 
0000ج فاس فملغرب.

قفل فلتصفية
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج520ج.
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) فملؤجخ في) 1)درنرب)
 STE TAOUFIK EDDRIOUICH
CAR (TD CAR))شركة ذفت مسؤلية)
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)
وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)
مقرها فإلرتماعي محل)ج)تجزئة فلنوج)
ج شاجع بن فالتيب فاس)-)0000ج)فاس)
/ فالقتصادي) للركود  نتيجة  فملغرب 

فزمة كوفيد19.
و عين:

و) فلدجيوش  توفيق  فلسيد(ة))
دجب) مرحبا) 1) فقامة  عنوفنه(ف))
فلخطي  شقة) فبن  شاجع  فملشماش 
فملغرب) فاس  0000ج) فاس) د2)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
ج  وفي محل) (2021 درنرب) بتاجيخ) 1)
تجزئة فلنوج ج شاجع بن فالتيب فاس)-)

0000ج)فاس فملغرب.
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)05) نا ر)2022 

تحت جقم)106/2022.
218I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

PM
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء فلــمــرفكـــشـيــيـن مــكــتــ  

جقـــم   رليز ، 0000 ، مرفكش 
فملغرب

PM شركة ذفت مسؤلية محدودة 
ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زفوية زنقة 
لبنان و زنقة سوجيا عماجة شمس 
شقة جقم 6 مكت  جقم   رليز 
مرفكش - 0000  مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

121987
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

.PM(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالستشاجفت فإلدفجية
إدفجة فألصول فلسياحية وغيبها

تقد م فلخدمات).
زفوية) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
عماجة) سوجيا  زنقة  و  لبنان  زنقة 
شمس شقة جقم)6)مكت  جقم) )رليز)

مرفكش)-)0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

 100 (: دجيس) كيبفن  فبن  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فبن كيبفن دجيس عنوفنه(ف))
سيدي) (77 جقم) (1 كولين) ال  تجزئة 
20000)فلدفج) معروف فلدفج فلبيضاء)

فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فبن كيبفن دجيس عنوفنه(ف))
سيدي) (77 جقم) (1 كولين) ال  تجزئة 
20000)فلدفج) معروف فلدفج فلبيضاء)

فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1997ج1.
219I

MOORISH

MADE FORE HER SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

MOORISH
9ج شاجع اللة فلياقوت فلطابق 5 
فلشقة د ، 20000، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب
 MADE FORE HER SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : شاجع 
عبد فملومن زنقة سمية فقامة 

شهرزفد ج فلطابق   جقم 20 بامليي 
فلبيضاء - 0 200 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
ج7 98ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج حل) (2021 أبريل) (27 فملؤجخ في)
MADE FORE HER SARL AU)شركة)
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك)
فلوحيد مبلغ جأسمالها)10.000)دجهم)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع عبد)
ج  فملومن زنقة سمية فقامة شهرزفد)

(- فلبيضاء) بامليي  (20 جقم) فلطابق) )
فلدفج فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (200 0

للتوقف فلتام لنشاط فلشركة).
و عين:

و) فلكطبي  فسامة  فلسيد(ة))
فالمانة) فقامة  ليساسفة  عنوفنه(ف))
2ج202   2 شقة) (18 عماجة) (2 م س)
(ة)) كمصفي) فملغرب  فلدفجفلبيضاء)

للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
بتاجيخ) 2) ونيو)2021)وفي شاجع عبد)
ج  فملومن زنقة سمية فقامة شهرزفد)
(- فلبيضاء) بامليي  (20 جقم) فلطابق) )

0 200)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 28 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

أكتوبر)2021)تحت جقم)798001.
220I

FIDU ALIMTYAZ

STE SBTC FES SARL AU
إعالن متعدد فلقرفجفت

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد فلكريم بن رلون 

مكات  أشرف، مكت   1 فلطابق 2 
FES MAROC ،فاس ، 0000ج

STE SBTC FES SARL AU »شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: مكت  
جقم ج، فلطابق فألول إقامة مكات  

محمد فلسادس شاجع محمد 
فلسادس فاس - 0000ج فاس 

فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.27649

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في) 1)درنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
تحويل مقر فلشركة من:)جقم)61)شاجع)
أثينا مونفلوجي)1)فاس إلى:مكت  جقم)
ج،)فلطابق فألول إقامة مكات  محمد)
فلسادس شاجع محمد فلسادس فاس
على) فلذي  نص  (:2 جقم) قرفج 

ما لي:)فلرفع من جأسمال فلشركة من)
طرف فلسيد قبي فدجيس بمبلغ قدجه)
إلى) (2.000.000 أي من) (2.000.000
000.000. )عن طريق دمج فلحساب)

فلجاجي للشركاء
قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)

تحيين فلنظام فألسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم) :)فلذي  نص على ما لي:)

فملقر فالرتماعي
على) فلذي  نص  (:8+9 جقم) بند 

ما لي:)جأسمال فلشركة
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)19) نا ر)2022 

تحت جقم) 27.

221I

hmm compta

سنواس ترانس
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

hmm compta
 chabab(zone(c(imm 21 n°1 RDC

 AIN(SEBAA(CASABLANCA ،
20250، CASABLANCA(MAROC
سنوفس ترفنس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلشباب 
منطقة س عماجة د فج�شي شقة 
1 عين فلسبع - 20000 فلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

511929
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 02) وليوز)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
فإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)سنوفس)

ترفنس.
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع لحاب فلغيب.
فلشباب) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
 1 فج�شي شقة) د  عماجة  منطقة س 
عين فلسبع)-)20000)فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: نوجة) لشيش  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) نوجة  لشيش  فلسيدة 

فلبيضاء)20000)فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) نوجة  لشيش  فلسيد 

فلبيضاء)20000)فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 28 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 وليوز)2021)تحت جقم)788191.

222I

CHAMS CONSULTING

SHADES OF RED
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

CHAMS CONSULTING
 LOT(BELMEJJAD(N°607 2eme

 ETAGE(N°15 AL(MASSAR
 ROUTE(DE(SAFI(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
SHADES OF RED شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 15 

 DERB TIZOUGARINE DAR EL
 BACHA(MARRAKECH 40000

.MARRAKECH MAROC
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.1191 9

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تمت) (2021 نونرب) 0ج) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

تفويت فلسيد)(ة))حسن فلعمرفني)

أصل) من  فرتماعية  حصة  ( 90

(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (1.000

 DANIELLE NICOLE SCHADE

بتاجيخ)0ج)نونرب)2021.

تفويت فلسيد)(ة))حسن فلعمرفني)

20)حصة فرتماعية من أصل)1.000 

 SOCIÉTÉ SHDES OF(حصة لفائدة

RED LLC)بتاجيخ)0ج)نونرب)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

17) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1820ج1.

Iج22

PF EXPERTS

MEDINORM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

PF EXPERTS

2ج زنقة فبن عطية, عماجة بنعبد 

فلرفزق , كليز مرفكش ، 0000 ، 

مرفكش فملغرب

MEDINORM شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

عبد فلكريم فلخطابي تجزئة جقم 8 

مرفكش - 0000  مرفكش فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.12683

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

فملؤجخ في) 1)ماجس)2019)تم تحويل)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

تجزئة) فلخطابي  فلكريم  »شاجع عبد 
مرفكش) ( 0000 (- مرفكش) (8 جقم)

جقم) محل  ب  »فسيف  إلى) فملغرب«)

58ج)-)0000 )مرفكش فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) وليوز) فلتجاجية بمرفكش بتاجيخ)

2019)تحت جقم)106557.

22 I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

ALVAPLAST MAROC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI

 av. Abou(Bakr(Arrazi(n°8 ،

90000، Tanger(MAROC

ALVAPLAST MAROC شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
فلزفوية فبي فلجيبفجي و عبد هللا كنون 

فقامة تسنيم بلوك أ فلطابق 7 ، 

90000 طنجة فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج11901.

فلعام) فلجمع  بمقت�شى 

نونرب) 0ج) في) فملؤجخ  فإلستثنائي 

فلشركة) جأسمال  جفع  تم  (2021

دجهم«) (20.000.000« قدجه) بمبلغ 

إلى) دجهم«) »00.000ج.2) من) أي 

(: طريق) عن  دجهم«) «00.000ج.22)

تقد م حصص نقد ة أو عينية.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

19) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250064.

225I

HIDA SERVICE TAROUDANT

TRANSPORT BOURZIK B H
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

 TRANSPORT BOURZIK B H

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 2 

تجزئة نا ت وفعلي تافالكت - 000ج8 

تاجودفنت فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج8ج8

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 06) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.TRANSPORT BOURZIK B H

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملستخدمين لحساب فلغيب.

 2 جقم) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

تجزئة نا ت وفعلي تافالكت)-)000ج8 

تاجودفنت فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: بوجزيق) بوشتى  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) بوجزيق  بوشتى  فلسيد 

تافالكت) وعلى  نا ت  تجزئة  (2 جقم)

000ج8)تاجودفنت فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) بوجزيق  بوشتى  فلسيد 

تافالكت) وعلى  نا ت  تجزئة  (2 جقم)

000ج8)تاجودفنت فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بتاجودفنت بتاجيخ)20) نا ر)

2022)تحت جقم)2 .

226I
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FLASH ECONOMIE

 SOCIETE MAROCAINE DE

TRAVAIL TEMPORAIRE
إعالن متعدد فلقرفجفت

 SOCIETE MAROCAINE DE

TRAVAIL TEMPORAIRE

شركة ذفت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد، جأسمالها 6.400.000 

دجهم

فملقر فلرئيس: برج فلياسمين، 1 زنقة 

بالتفوجم، بقعة ج12، فلطابق 5 و6، 

فلدفجفلبيضاء 20.036

فلسجل فلتجاجي جقم -88813 

فلتعريف فلضريبي جقم 

89جج0100– فلتعريف فملوحد 

للمقاولة 190000090 00152

فلزيادة في جأسمال فلشركة

تخفيض جأسمال فلشركة

فلقرفج) محضر  بمور   أوال:)

(،2021 درنرب) (15 فالستثنائي بتاجيخ)

شركة) في  فلوحيد  فلشريك  قرج 

فملؤقت«) للشغل  فملغربية  »فلشركة 

ما  لي:

فلشركة) جأسمال  في  فلزيادة  أ).)

أرل) من  دجهم  (16.025.500 بمبلغ)

إلى) دجهم  (6.400.000 من) جفعه 

25.500 .22)دجهم عن طريق إصدفج)

بقيمة) رد دة  حصة  (160.255

دجهم لكل حصة) (100 إسمية بمبلغ)

كاملة) بالتكافؤ وتحرج   تم إصدفجها 

وتم إنجاز فلزيادة) باملقاصة بالد ون.)

نهائي) بشكل  فملذكوجة  فلرأسمال  في 

ونظامي.

فلشركة) جأسمال  تخفيض  ب).)

بمبلغ)16.025.500)دجهم عن طريق)

إلى) دجهم  (22. 25.500 من) إجراعه 

6.400.000)دجهم من أرل فلتصفية)

بمبلغ) فملتبفكمة  للخسائر  فلجزئية 

16.025.500)دجهم.

 7 ونتيجة لذلك،)تم تعد ل فملادة)

من فلنظام فألسا�شي للشركة.

تم فإل دفع فلقانوني بكتابة) ثانيا:)
فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية بالدفج)
تحت) (18/01/2022 بتاجيخ) فلبيضاء)

عدد)808861.
للخالصة وفلتذكيب

هيئة فلتسييب

227I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE SEBAA
 CONSTRUCTIONS

-SARLAU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC(N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH(MAROC
 STE SEBAA CONSTRUCTIONS

SARLAU- شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج 

سكوم‘ رماعة غمات‘ ف ت فوجير‘ 
فلحوز‘ مرفكش. مرفكش. 0000  

مرفكش. فملغرب.
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122057
في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 12) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 SEBAA CONSTRUCTIONS

.-SARLAU

غرض فلشركة بإ جاز):)1/-)مقاول)
في رميع فشغل فلبناء.

2/-)بيع موفد فلبناء..
دوفج) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فوجير‘) ف ت  غمات‘) رماعة  سكوم‘)
  0000 مرفكش.) مرفكش.) فلحوز‘)

مرفكش.)فملغرب..
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فلسبع عبد فلفتاح):)1.000 

حصة بقيمة)10)دجهم للحصة).
فلسيد فلسبع عبد فلفتاح):)1000 

بقيمة)10)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلفتاح) عبد  فلسبع  فلسيد 
عنوفنه(ف))دوفج سكوم‘)رماعة غمات‘)
  0000 مرفكش.) فلحوز‘) ف ت فوجير‘)

مرفكش.)فملغرب..
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلفتاح) عبد  فلسبع  فلسيد 
عنوفنه(ف))دوفج سكوم‘)رماعة غمات‘)
  0000 مرفكش.) فلحوز‘) ف ت فوجير‘)

مرفكش.)فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم) 207ج1.
228I

fidusalim

 HAMMAM CLUB LIBERTY
SPORT

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

fidusalim
 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf(sidi(moumen ، 20400،
casablanca maroc

 HAMMAM CLUB LIBERTY
SPORT شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مج فلتقدم 

مس2ـ17 فلطابق 2 سيدي فلربنو�شي 

- 00 20 فلدفج فلبيضاء فملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

5ج88ج .

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

فملؤجخ في)05) نا ر)2022)تقرج إنشاء)

فلتسمية) تحت  للشركة  تابع  فرع 

 HAMMAM CLUB LIBERTY

تجزئة) بالعنوفن  فلكائن  و  (SPORT

فلنجد شاجع فلنصر)-)20000)سطات)

فملغرب و فملسيب من طرف فلسيد(ة))

لعدفجي عبد فملالك.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)2جج809.

229I

O.I.FI.COM sarlau

EPILAB
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

O.I.FI.COM sarlau

د اج ج، عماجة 9، شقة  ، لغرفبلية ، 

11060، سال فملغرب

EPILAB شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي  1 زنقة 

فألشعري شقة   أكدفل - 10090 

فلرباط فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج15007.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تحويل) (2021 نونرب) (11 فملؤجخ في)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
(- أكدفل) زنقة فألشعري شقة) ) (1 »
10090)فلرباط فملغرب«)إلى)»جقم) ج 
زنقة عقبة شقة)16)أكدفل)-)10090 

فلرباط فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

درنرب) (29 بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)ج12101.

0Iج2
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ZOOM.85

ZOOM.85
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

ZOOM.85
 LOT(EL(HAMRA ، 25000، 92

KHOURIBGA MAROC
ZOOM.85 شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
و عنوفن مقرها فالرتماعي تجزئة 
فلحمرة جقم 92 - 25000 خريبكة .
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.6027

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 ج1) نا ر) فملؤجخ في)
فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدودة«)إلى)»شركة)
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك)

فلوحيد«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) فالبتدفئية بخريبكة بتاجيخ)

2022)تحت جقم)22ج.
1Iج2

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

PHOEN-EX
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC)
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق فلرب د 10ج فلرئيسية 
فلرشيد ة ، 52000، فلرشيد ة 

فملغرب
PHOEN-EX شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 2 

فلطابق فالول تجزئة وفدي فلذه  
فلرشيد ة - 52000 فلرشيد ة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

2022/15561

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. PHOEN-EX

:)مقاول في) غرض فلشركة بإ جاز)

تسييب فالستغالالت فلفالحية)

و) فملختلفة  فالعمال  في  مقاول 

فلبناء

فملتاررة).

 2 جقم) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلذه ) وفدي  تجزئة  فالول  فلطابق 

فلرشيد ة) (52000 (- فلرشيد ة)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد بوزكرفوي سفيان):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

سفيان) بوزكرفوي  فلسيد 

حي فالطر فملكت  فلجهوي) عنوفنه(ف))

لالستثماج فلفالحي فلرشيد ة)52000 

فلرشيد ة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

لالهشوم  وسفي) فلسيدة 

حي فالطر فملكت  فلجهوي) عنوفنه(ف))

لتافيالت) فلفالحي  لالستثماج 

فلرشيد ة)52000)فلرشيد ة فملغرب)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ)18) نا ر)

2022)تحت جقم)59/2022.

2Iج2

tracom cg

NEW NOUZHA TRAVAUX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

tracom cg

 N°8 RUE(ABI(NOUAIM(VN ،

30000، FES(MAROC

 NEW NOUZHA TRAVAUX

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : جقم 

ج1 زنقة دجفج بن أزوج فقامة برفدو 1 

جقم ج ملع  فلخيل - 0000ج فاس 

فملغرب .

قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

.63363

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج) (2021 نونرب) ج0) في) فملؤجخ 

 NEW NOUZHA TRAVAUX حل)

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة مبلغ)

وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)

زنقة دجفج) ج1) مقرها فإلرتماعي جقم)

ملع ) ج) جقم) (1 بن أزوج فقامة برفدو)

0000ج)فاس فملغرب نتيجة) (- فلخيل)

الألزمة فإلقتصاد ة).

و عين:

و) فملصطفى  سميب  فلسيد(ة))

عنوفنه(ف))ج1)زنقة دجفج بن أزوج فقامة)

فلجد دة) فملد نة  ج) شقة) (1 برفدو)

(ة)) كمصفي) فملغرب  فاس  0000ج)

للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)

زنقة) ج1) وفي) (2022 10) نا ر) بتاجيخ)

شقة) (1 برفدو) فقامة  أزوج  بن  دجفج 

فاس) 0000ج) (- فلجد دة) فملد نة  ج)

فملغرب).

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بفاس بتاجيخ)20) نا ر)2022 

تحت جقم)19673/2021.

Iجج2

SOCOGENA

 BOUAZ CAR

بوعاز كار
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

SOCOGENA
 BUREAU(TREMPLIN(N° 24
 ROUTE(AIN(CHKEF(FES،

30000، FES(MAROC
BOUAZ CAR بوعاز كاج شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 12 
شاجع موالي جشيد طريق صفرو 

فاس 0000ج فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

69137
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 08) وليوز)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

BOUAZ CAR)بوعاز كاج).
بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعجالت وفالصالح).
 12 جقم) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
شاجع موالي جشيد طريق صفرو فاس)

0000ج)فاس فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
750)حصة) (: فلسيد عرفة بوعاز)

بقيمة)100)دجهم للحصة.
حصة) (250 (: فلسيد كريم بوعاز)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد عرفة بوعاز عنوفنه(ف))جقم)
 1 7 زنقة) فلتازي  طي   تجزئة  (29
شاجع عالل بن عبد هللا)0000ج)فاس)

فملغرب.
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جقم) فلسيد كريم بوعاز عنوفنه(ف))
29)تجزئة طي  فلتازي زنقة فبرفهيم)
مزيني شاجع عالل بن عبد هللا)0000ج 

فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد كريم بوعاز عنوفنه(ف))جقم)
29)تجزئة طي  فلتازي زنقة فبرفهيم)
مزيني شاجع عالل بن عبد هللا)0000ج 

فاس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
غشت) (18 بتاجيخ) بفاس  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)8 7ج.
I ج2

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

STÉ MOTAOUAKIL.
PARTENARIAT

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA(MAROC
 Sté Motaouakil.Partenariat

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 
محمد ملين ولد سيدي جقم 1ج مكرج 

فلسماجة - 72000 فلسماجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

2591
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 17) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 Sté (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. Motaouakil.Partenariat

خدمات) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
مطعم و) تقد م فألطعمة و فألشربة,)

أشغال مختلفة.
زنقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
محمد ملين ولد سيدي جقم)1ج)مكرج)

فلسماجة)-)72000)فلسماجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فبرفهيم) متوكل  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فبرفهيم عنوفنه(ف)) متوكل  فلسيد 
فلسماجة) 9ج) جقم) فليوسفية  زنقة 

72000)فلسماجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فبرفهيم عنوفنه(ف)) متوكل  فلسيد 
فلسماجة) 9ج) جقم) فليوسفية  زنقة 

72000)فلسماجة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) فالبتدفئية بالسماجة بتاجيخ)

2022)تحت جقم)20/2022.
5Iج2

AMJ MANAGEMENT

Z. A SOLUTION S.A.R.L AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة فالجدن فقامة  امنة 2 فلطابق 
فالول جقم 0ج طنجة ، 90000، 

طنجة فملغرب
 Z. A(SOLUTION(S.A.R.L(AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مسنانة 
تجزئة فلنزهة جقم 6 طنجة - 90000 

طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

701ج12

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 17) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 Z. A (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SOLUTION S.A.R.L AU
أعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
متنوعة لألملنيوم وفلزراج و فستيبفد)

وتصد ر بضائع ومعدفت.
مسنانة) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
 90000 تجزئة فلنزهة جقم)6)طنجة)-)

طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: علوزي) زكرياء) فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) علوزي  زكرياء) فلسيد 
طنجة) (6 مسنانة تجزئة فلنزهة جقم)

90000)طنجة فملغرب).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) علوزي  زكرياء) فلسيد 
طنجة) (6 مسنانة تجزئة فلنزهة جقم)

90000)طنجة فملغرب)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250150.
236I

LOGIFIN

 TANGER MACHINES
OUTILS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE(OUED(ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

 TANGER MACHINES OUTILS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ج18 شاجع 

برنس ف ريثيي مركز نريا مكت  جقم 

63 باملدخل - 90000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

123627

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 12) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. TANGER MACHINES OUTILS

تقد م) (.1 (: غرض فلشركة بإ جاز)

وفلوساطة) فالستشاجية  فلخدمات 

فألعمال) بمدخالت  وفلتكليف 

وفلتجاجة في فملجال فلصناعي.

فملعدفت) وتصد ر  فستيبفد  (.2

وفللوفزم فلصناعية.

ج.)وبشكل أعم)،)رميع فلعمليات)

أو) فملالية  أو  فلتجاجية  أو  فلصناعية 

فألوجفق فملالية أو فلعقاجفت أو فلنقل أو)

فللورستيات أو فالستيبفد أو فلتصد ر)

أو) فلعمولة  أو  فإلدفجة  أو  فلتمثيل  أو 

أو) فلسمسرة فملتعلقة بشكل مباشر 

فلتي) أو  فلشركة  بغرض  مباشر  غيب 

أو) توسيعها  تسهل  أن  فملحتمل  من 

تطويرها)..

عنوفن فملقر فالرتماعي):)ج18)شاجع)

برنس ف ريثيي مركز نريا مكت  جقم)63 

باملدخل)-)90000)طنجة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:



2281 الجريدة الرسميةعدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022) 

 KARA MACHINING فلشركة)
 SOLUTIONS( *( S.à.r.l.-S( :( 800

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 Khemel فلسيد)
حصة) (BOUNOUGHAZ( :( 100

بقيمة)100)دجهم للحصة).
 Rahnia فلسيدة)
 BOUNOUGHAZ épouse
 100 حصة بقيمة) (SOARES( :( 100

دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
 KARA MACHINING فلشركة)
SOLUTIONS(*(S.à.r.l.-S)عنوفنه(ف))
  0جRoute de longwy  8)جودفنج)

لوكسمبوجغ.
 Khemel فلسيد)
ج  عنوفنه(ف)) (BOUNOUGHAZ
 RUELLE DU JEU DE QUILLES
LORRY-LES-METZ)57050)فرنسا.
 Rahnia فلسيدة)
 BOUNOUGHAZ épouse
 RUE DE  112 عنوفنه(ف)) (SOARES
 RANGUEVAUX 57290 FAMECK

فرنسا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد معاد بجيح عنوفنه(ف))دجب)
فلشمالي) سيبع  ( 09 جقم) فلساقية 

0999 )مرفكش فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)0 5.
7Iج2

JURIS LEGAL

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تفويت حصص

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 APPOLLO PETROLEUM

COMPANY شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 281 
فملنطقة فلصناعية فلجنوب فلغربي - 

28810 فملحمد ة فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
ج1725.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2017 27) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
لحسين فشيبي) (ة)) تفويت فلسيد)
أصل) من  فرتماعية  حصة  ( .200
(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (10.000
عبدفلحافظ فلعسري بتاجيخ)27) نا ر)

.2017
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)27)فربف ر)

2017)تحت جقم)1 ج.
8Iج2

conseils sarl

 ZAKIAT DE
CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

conseils sarl
شاجع لبنان فقامة  امنة 1 مكت  
جقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

فملغرب
 ZAKIAT DE CONSTRUCTION
SARL AU شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي   زنقة 
هوالندف عماجة فينيزويال جقم 5 - 

90000 طنجة فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.80775

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في) 1)درنرب)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
« )زنقة هوالندف عماجة فينيزويال جقم)
5)-)90000)طنجة فملغرب«)إلى)»زنقة)
 2 رمال فلد ن فألفغاني عماجة جبيع)

جقم)60)-)90000)طنجة فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 1) نا ر) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)9912 2.

9Iج2

SOCIETE RKF CONSULTING

AHNICH TRAVAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE RKF CONSULTING

 N0151 AVENUE(MER(MORTE

 HAY(RYAD(RTE(DE(SFROU(FES ،

30000، FES(MAROC

AHNICH TRAVAUX شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 57 س 

تجزئة فلربدعي فملررة وفد فاس فاس 
جقم 57 س تجزئة فلربدعي فملررة وفد 

فاس فاس 0000ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1 ج70

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 أكتوبر) (06

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. AHNICH TRAVAUX

غرض فلشركة بإ جاز):)تجاجة.
 57 جقم) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

فاس) وفد  فملررة  فلربدعي  تجزئة  س 

فلربدعي) تجزئة  س  (57 جقم) فاس 

فاس) 0000ج) فملررة وفد فاس فاس)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)فملغرب99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) أحنيش  محمد  فلسيد 
جقم)57)س تجزئة فلربدعي فملررة وفد)

فاس فاس)0000ج)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) أحنيش  محمد  فلسيد 
جقم)57)س تجزئة فلربدعي فملررة وفد)

فاس فاس)0000ج)فاس فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بفاس بتاجيخ)-)تحت جقم)-.

2 0I

tracom cg

IMMEDIAT COM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

tracom cg

 N°8 RUE(ABI(NOUAIM(VN ،

30000، FES(MAROC

IMMEDIAT COM شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : عماجة 

120 ملتقى فبي نعيم و شاجع فلحياني 
جقم ج - 0000ج فاس فملغرب.

قفل فلتصفية
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج5  2.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج حل) (2021 نونرب) (10 فملؤجخ في)

ذفت) شركة  (IMMEDIAT COM

جأسمالها) مبلغ  فملحدودة  فملسؤولية 

مقرها) وعنوفن  دجهم  (200.000

فإلرتماعي عماجة)120)ملتقى فبي نعيم)

و شاجع فلحياني جقم)ج)-)0000ج)فاس)

فملغرب نتيجة الألزمة فإلقتصاد ة).

و عين:

و) فملقدم  فبرفهيم  فلسيد(ة))

ج  طاجق) تجزئة  (119 عنوفنه(ف))

فملغرب) فاس  0000ج) فلدكاجفت)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)

 119 وفي) (2022 10) نا ر) بتاجيخ)

0000ج  (- فلدكاجفت) ج) طاجق) تجزئة 

فاس فملغرب.
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)20) نا ر)2022 

تحت جقم)9589/2021.
2 1I

FISCOMPTES

BOUDIR CASH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

FISCOMPTES
زنقة فبن جشد عماجة لعلج فلطابق 
فلثاني جقم 11 ، 60020، وردة 

فملغرب
BOUDIR CASH شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 2   طريق 

بود ر - 60000 وردة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

38663
 29 في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 درنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.BOUDIR CASH
تحويل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألموفل.
   2 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
طريق بود ر)-)60000)وردة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: فلسيد يعقوبي عبد فلقادج)
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

500)حصة) (: فلسيد فبركان روفد)
بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلقادج) عبد  يعقوبي  فلسيد 
طريق بود ر تجزئة توفيق) عنوفنه(ف))

60000)وردة) فلطابق فالول جقم)26 
فملغرب.

عنوفنه(ف)) روفد  فبركان  فلسيد 
60000)وردة)  21 طريق عوفرة جقم)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلقادج) عبد  يعقوبي  فلسيد 
طريق بود ر تجزئة توفيق) عنوفنه(ف))
60000)وردة) فلطابق فالول جقم)26 

فملغرب
عنوفنه(ف)) روفد  فبركان  فلسيد 
60000)وردة)  21 طريق عوفرة جقم)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)0ج2.
2 2I

Bureau de La competences consultation

LINKOUT
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM(ALBOUCHRA(APP 03
 2EME(ETAGE(LAAYOUNE ،

70000، فلعيون فملغرب
LINKOUT شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 
مد نة فلوحدة بلوك ج جقم 0 2 
فلطابق فالول فلعيون - 70000 

فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج507ج
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 17) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.LINKOUT

فلتسويق) (: غرض فلشركة بإ جاز)

(، فلبصري) فلسمعي  فالنتاج  فلرقمي،)

فالعالنات وفالفالم...تقد م فلخدمات)

فلعمومية) فملؤسسات  تجهيز  (،

بشتى) ...فلتجاجة  وغيبها) وفلخاصة 

بصفة) وفلبناء) ...فالنشاءفت  فنوفعها)

عامة.....

تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

 2 0 جقم) ج  بلوك  فلوحدة  مد نة 

 70000 (- فلعيون) فالول  فلطابق 

فلعيون فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلسيدة خد جة جحمان)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيدة خد جة جحمان عنوفنه(ف))

حي فلقدس تجزئة)707)شاجع فملعتمد)

فلعيون) (70000  91 جقم) عباد  بن 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيدة خد جة جحمان عنوفنه(ف))

حي فلقدس تجزئة)707)شاجع فملعتمد)

فلعيون) (70000  91 جقم) عباد  بن 

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فربف ر) فالبتدفئية بالعيون بتاجيخ) 0)

2021)تحت جقم)2021/ 7ج.

Iج 2

JURIS LEGAL

 APPOLLO PETROLEUM

COMPANY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

مالءمة فلنظام فألسا�شي للشركة

JURIS LEGAL

 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 APPOLLO PETROLEUM

COMPANY »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: 281 

فملنطقة فلصناعية فلجنوب فلغربي - 

28810 فملحمد ة فملغرب.

»مالءمة فلنظام فألسا�شي للشركة«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

ج1725.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)09)فربف ر)2021

فألسا�شي) فلنظام  مالءمة  تقرج 

95- للشركة مع مقتضيات فلقانون:)

17

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ) 0)ماجس)

2021)تحت جقم)620.

2  I

O.I.FI.COM sarlau

 CENTRE DE NEPHROLOGIE

 ET DE DIALYSE IBN SINA

RABAT
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

O.I.FI.COM sarlau

د اج ج، عماجة 9، شقة  ، لغرفبلية ، 

11060، سال فملغرب

 CENTRE DE NEPHROLOGIE ET

 DE DIALYSE IBN SINA RABAT

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 

9، زنقة سومية، أكدفل - 10080 

فلرباط فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

157289

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 أبريل) (10

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 CENTRE DE NEPHROLOGIE ET

.DE DIALYSE IBN SINA RABAT

مركز) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

أمرفض فلكلي و تصفية فلدم.
(،9 جقم) (: فملقر فالرتماعي) عنوفن 
زنقة سومية،)أكدفل)-)10080)فلرباط)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

مبلغ جأسمال فلشركة:)5.000.000 

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيدة فاطمة فلزيتوني):)50.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيدة فاطمة فلزيتوني عنوفنه(ف))

قطاع)12)إقامة فزناسن عماجة) )شقة)

2)حي فلرياض)10100)فلرباط فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيدة فاطمة فلزيتوني عنوفنه(ف))

قطاع)12)إقامة فزناسن عماجة) )شقة)

2)حي فلرياض)10100)فلرباط فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج12151.

2 5I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE BOIS ARZ
TOGANA

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

SOCIETE BEMAFI
جقم 2ج فلطابق فلثالت شاجع فلحسن 
فلثاني أحدفف أزجو ، 100ج5، أزجو 

فملغرب
 SOCIETE BOIS ARZ TOGANA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي منشرة 
فلسعادة طريق مكناس - 100ج5 

فزجو فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
7ج7.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 10) نا ر) فملؤجخ في)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
(- مكناس) طريق  فلسعادة  »منشرة 
»ف ت علي) إلى) فزجو فملغرب«) 100ج5)
وتم) فلصميم  بن  رماعة  يعقوب 
للشركة) فلدفخلي  فلقانون  تحيين 

100ج5)فزجو فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاجيخ) بازجو  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)8ج.
246I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

MAROC VERT PLAST
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20300، CASABLANCA(MAROC

MAROC VERT PLAST شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مجموعة 
فلتقدم م 2-17 ج فلطابق فلثاني 
سيدي فلربنو�شي - 0ج207 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج0972 .
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) (08 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
فلحسن قصر) (ة)) تفويت فلسيد)
150)حصة فرتماعية من أصل)00  
فلحسين) (ة)) فلسيد) لفائدة  حصة 

قصر بتاجيخ)08)درنرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808551.
2 7I

FESCONE

K R T TRAVEL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

FESCONE
 RUE(NATIONALE ، 20300، 51

CASABLANCA MAROC
K R T TRAVEL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة(في طوج 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 58 

زنقة فلوجود حي بوسجو - 00ج20 
فلدفجفلبيضاء فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

89 59ج.
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج حل) (2020 نونرب) (19 فملؤجخ في)
 K R(شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
 100.000 T TRAVEL)مبلغ جأسمالها)
 58 فإلرتماعي) دجهم وعنوفن مقرها 
00ج20  (- بوسجو) حي  فلوجود  زنقة 
فلدفجفلبيضاء)فملغرب نتيجة ل):)شركة)

غيب مشغلة.
 58 ب) فلتصفية  مقر  حدد  و 
00ج20  (- زنقة فلوجود حي بوسجوج)

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

و) سعيدة  كنوني  فلسيد(ة))
زنقة فلنخيل فلوفزيس) (65 عنوفنه(ف))
فملغرب) فلدفجفلبيضاء) 00ج20)

كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)
:)58)زنقة فلوجود حي بوسجوج)

فلدفجفلبيضاء

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 22 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2020)تحت جقم)71ج758.

2 8I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

DAOUDI BUILDING
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20300، CASABLANCA(MAROC

DAOUDI BUILDING شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 608 شاجع 

فبا شعي  فلدكالي حي فالدجيسية 1 - 

75620 فلدفج فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

528787

في) 2  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 درنرب)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.DAOUDI BUILDING
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فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)
فلعمومية).

عنوفن فملقر فالرتماعي):)608)شاجع)
(- (1 فبا شعي  فلدكالي حي فالدجيسية)

75620)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: عفان  وسف) فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) عفان  وسف  فلسيد 
حي) فلدكالي  شعي   فبا  شاجع  (616
فلبيضاء) فلدفج  (72630  1 فالدجيسية)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) عفان  وسف  فلسيد 
حي) فلدكالي  شعي   فبا  شاجع  (616
فلبيضاء) فلدفج  (72630  1 فالدجيسية)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808807.

2 9I

O.I.FI.COM sarlau

 CENTRE DE NEPHROLOGIE
 – HEMODIALYSE AL AMAL

TETOUAN
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

O.I.FI.COM sarlau
د اج ج، عماجة 9، شقة  ، لغرفبلية ، 

11060، سال فملغرب
 CENTRE DE NEPHROLOGIE
 – HEMODIALYSE(AL(AMAL
TETOUAN شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم جج، 
زنقة فلوجود، شاجع فلحاج محمد 

بنونة - 000ج9 تطوفن فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1ج299

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2021 أبريل) (10

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 CENTRE DE NEPHROLOGIE

 –( HEMODIALYSE( AL( AMAL

.TETOUAN

مركز) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

أمرفض فلكلي و تصفية فلدم.

جج،) :)جقم) عنوفن فملقر فالرتماعي)

محمد) فلحاج  شاجع  فلوجود،) زنقة 

بنونة)-)000ج9)تطوفن فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

مبلغ جأسمال فلشركة:)7.726.500 

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيدة مليكة أشعبان):)77.265 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيدة مليكة أشعبان عنوفنه(ف))

شاجع عبد فلرحيم بوعبيد جقم)9 )ط)

1)شقة)2 000ج9)تطوفن فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيدة مليكة أشعبان عنوفنه(ف))

شاجع عبد فلرحيم بوعبيد جقم)9 )ط)

1)شقة)2 000ج9)تطوفن فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

05) وليوز) فالبتدفئية بتطوفن بتاجيخ)

2021)تحت جقم)0ج22.

250I

NEW ISO

NEW ISO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

NEW ISO

6 زنقة إبرفهيم فلرودفني عماجة شقة 
جقم 02 فملحيط فلرباط ، 10000، 

فلرباط فملغرب

NEW ISO شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 

إبرفهيم فلرودفني عماجة شقة جقم 

02 فملحيط فلرباط - 10000 فلرباط 

RABAT MAROC 10000 - فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

01ج157

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 NEW (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.ISO

فلوسطاء) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلتجاجيون في فلخش  وموفد فلبناء
زنقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

جقم) شقة  عماجة  فلرودفني  إبرفهيم 

فلرباط) (10000 (- 02)فملحيط فلرباط)

.RABAT MAROC 10000(-(فملغرب

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

1.000)حصة) فلسيدة تهال نوجة):)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) نوجة  تهال  فلسيدة 
01)شقة)06  25)ع) 02)زنقة) فلساملية)

فلبيضاء)29000)فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) نوجة  تهال  فلسيدة 
01)شقة)06  25)ع) 02)زنقة) فلساملية)

فلبيضاء)29000)فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2) نا ر) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم) 12152.

251I

FOREIGN CONSULTING

أمريكن هاوس فور لنجوج بريفي
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

FOREIGN CONSULTING
 RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS(SULTAN ، 20490،
CASABLANCA MAROC

أمريكن هاوس فوج لنجوج بريفي 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة(في 

طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم جج، 
فلطابق 1، فلشقة  1،شاجع دي 

بروفينس وشاجع بابوم،فلدفجفلبيضاء 
- 20000 فلدفجفلبيضاء فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

. 50827
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 27)درنرب) فملؤجخ في)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 
أمريكن هاوس فوج لنجوج بريفي مبلغ)
جأسمالها)100.000,00)دجهم وعنوفن)
فلطابق) جج،) جقم) فإلرتماعي  مقرها 
بروفينس) دي  فلشقة) 1،شاجع  (،1
 20000 (- وشاجع بابوم،فلدفجفلبيضاء)
فلدفجفلبيضاء)فملغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق فلغرض فلتجاجي.
جج،) و حدد مقر فلتصفية ب جقم)
دي) فلشقة) 1،شاجع  (،1 فلطابق)
بروفينس وشاجع بابوم،فلدفجفلبيضاء)

-)20000)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.)
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و عين:

فلسيد(ة))نجاة فهدي و عنوفنه(ف))

فملستشفيات،) حي  فنوفل  شاجع  (،75

فلدفجفلبيضاء) (20000 فلدفجفلبيضاء)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809528.

252I

LE PUBLICATEUR LEGAL

NETWORK CONCEPT
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

فلتجزئة 6 فلزنقة 51 جقم 8 ق.ج 

فلدفج فلبيظاء فلتجزئة 6 فلزنقة 51 
جقم 8 ق.ج فلدفج فلبيظاء، 50 20، 

فلدفج فلبيظاء فملغرب

NETWORK CONCEPT شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

موالي  وسف فقامة  اسين 2 

فلطابق فالول فملكت  جقم ج1 طنجة 

طنجة 20500 طنجة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.22215

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج) (2021 درنرب) (07 في) فملؤجخ 

محدودة) مسؤلية  ذفت  شركة  حل 

 NETWORK فلوحيد) فلشريك  ذفت 

CONCEPT)مبلغ جأسمالها)110.000 

دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع)

موالي  وسف فقامة  اسين)2)فلطابق)

طنجة طنجة) ج1) فالول فملكت  جقم)

(: ل) نتيجة  فملغرب  طنجة  (20500

تصفية حبية.

شاجع) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
موالي  وسف فقامة  اسين)2)فلطابق)
طنجة طنجة) ج1) فالول فملكت  جقم)

20500)طنجة فملغرب.)
و عين:

فرفنسوف) ميشال  راك  فلسيد(ة))
ميكو و عنوفنه(ف))فيال ب)1 9)فلنخيل)
كولف بالص مرفكش)20600)مرفكش)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) (28 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم) 929 2.
Iج25

prensacom

SERVICE PARFAIT G.M
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

prensacom
 imm(antee 8 rue(imam(ghazali

 n 6 mohammed(achraf، 90000،
tanger maroc

SERVICE PARFAIT G.M شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

تاجودفنت . مجمع أبرفج طنجة بلوك 
6 مكت  جقم ج1 مكرج - 90000 

طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

120463
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 شتنرب) ج2)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SERVICE PARFAIT G.M
أعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
أعمال) مختلفة  .أشغال  فلبناء)

فلد كوج وفلتجهيز.
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
.)مجمع أبرفج طنجة بلوك) تاجودفنت)
 90000 (- مكرج) ج1) جقم) مكت   (6

طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلبوشيكري) فلكريم  عبد  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).
(: فلسيد عبد فلكريم فلبوشيكري)

1000)بقيمة)100)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلبوشيكري) فلكريم  عبد  فلسيد 
بوسيجوج شاجع فلحسيمة) عنوفنه(ف))

جقم)102 90000)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلبوشيكري) فلكريم  عبد  فلسيد 
بوسيجوج شاجع فلحسيمة) عنوفنه(ف))

جقم)102 90000)طنجة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
أكتوبر) (01 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)246530.

25 I

TAX MOROCCO CONSULTING

GAREA MAROC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

TAX MOROCCO CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN IMM
 PASTEUR(BUILD 3eme(ETG

 N°3 PLACE(PASTEUR ، 20360،
CASABLANCA MAOC

 GAREA MAROC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 21 شاجع 

أبو عبد هللا نافع فقامة بن عمر 

فلطابق فلرفبع فلشقة 10 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب. - 0جج20 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529157

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (27

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.GAREA MAROC

فستيبفد) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وال سيما) (، وتصد ر رميع فملنتجات)

وفملنتجات) فلغذفئية  فملنتجات 

وفملنتجات) فلزجفعية  فلغذفئية 

وفلشرفء.) فلبيع  معامالت  ؛) فملصنعة)

(فلوكالة) فلوساطة) أنشطة  رميع 

فلتجاجية)،)فلعمولة وغيبها))؛)تسويق)

على) وفلبضائع  فملعدفت  رميع 

فلتجاجي) فلتمثيل  ؛) أنوفعها) فختالف 

تجاجة) ؛) فلتجاجية) فلعالمات  لجميع 

فلجملة وشبه فلجملة وفلتقسيط).

في) سوفء) فلشركة  تهدف  كما 

فملغرب أو في فلخاجج إلى:

وتشغيل) وحيازة  وتأريب  إدفجة  (-

وغيب) فملنقولة  فملمتلكات  رميع 

غرض) لتحقيق  فلالزمة  فملنقولة 

فلشركة)؛

-)فملشاجكة فملباشرة أو غيب فملباشرة)

في أي عمليات مهما كانت)،)عن طريق)

إنشاء)شركات رد دة)،)أو فملساهمات)

،)أو فالكتتاب أو شرفء)فألوجفق فملالية)

أو) (، أو فالندماج) (، أو حقوق فلشركة)

فملشاجكة في جأس فملال أو غيب ذلك)؛
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أو) فملالية  فملعامالت  رميع  (-
فألوجفق) أو  فلصناعية  أو  فلتجاجية 
فلتي  حتمل) (، فلعقاجفت) أو  فملالية 
أو) مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  أن 
بأي من) (، كلًيا أو رزئًيا) (، غيب مباشر)
مماثلة) فملحددة أو أي أشياء) فألشياء)

أو ذفت صلة..
 21 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
بن) فقامة  نافع  هللا  عبد  أبو  شاجع 
فلدفج) (10 عمر فلطابق فلرفبع فلشقة)
فلدفج) 0جج20) (- فملغرب.) فلبيضاء)

فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 50.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
 MARIAM GARIPOVA فلسيدة)
دجهم) (2 .500 بقيمة) حصة  (:( 255

للحصة).
 JEAN MARC PHILIPPE فلسيد)
REANT(:(245)حصة بقيمة)25.000 

دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
 MARIAM GARIPOVA فلسيدة)
 IMPASSE DE  68 عنوفنه(ف))
 LA( BOGUE,( 66140( canet( en
 roussillon(france(66140(CANET

.EN ROUSSILLON FRANCE
 JEAN MARC PHILIPPE فلسيد)
 IMPASSE  68 عنوفنه(ف)) (REANT
 DE(LA(BOGUE,(66140(canet(en
 roussillon(france(66140(CANET

.EN ROUSSILLON FRANCE
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 MARIAM GARIPOVA فلسيدة)
 IMPASSE DE  68 عنوفنه(ف))
 LA( BOGUE,( 66140( canet( en
 roussillon(france(66140(CANET

EN ROUSSILLON FRANCE
 JEAN MARC PHILIPPE فلسيد)
 IMPASSE  68 عنوفنه(ف)) (REANT
 DE(LA(BOGUE,(66140(canet(en
 roussillon(france(66140(CANET

EN ROUSSILLON FRANCE

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809207.

255I

NEGOCEMAR

STRIDER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

NEGOCEMAR
 RUE(HARIRI(IMB(HALIMA(N°12

90000 ،، طنجة فملغرب
STRIDER شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 81 تجزئة 
مليكة طريق فملطاج فلطابق فالج�شي 

جقم ج و جقم   - 90000 طنجة 
فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.105811
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 نونرب) (22 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
 50 علي ردفج) (ة)) تفويت فلسيد)
حصة فرتماعية من أصل)50)حصة)
فلشامي) فلياس  (ة)) فلسيد) لفائدة 

بتاجيخ)22)نونرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
17) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)20 .

256I

NEGOCEMAR

STRIDER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

NEGOCEMAR
 RUE(HARIRI(IMB(HALIMA(N°12

90000 ،، طنجة فملغرب
STRIDER شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
و عنوفن مقرها فالرتماعي 81 تجزئة 
مليكة طريق فملطاج فلطابق فالج�شي 

جقم ج و جقم   - 90000 طنجة .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.105811

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تحويل) (2021 نونرب) (22 فملؤجخ في)

فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)

ذفت فملسؤولية فملحدودة«)إلى)»شركة)

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك)

فلوحيد«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)20 .

257I

FOREIGN CONSULTING

مر دور
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

FOREIGN CONSULTING

 RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS(SULTAN ، 20490،

CASABLANCA MAROC

مر دوج شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد

(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج والد 

عزوز ، لهللفا ، مجموعة أ ج ، مبنى 

 1 ، جقم 2, فلدفجفلبيضاء. - 20000 

فلدفجفلبيضاء فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

. 97007

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تقرج) (2021 درنرب) ج2) في) فملؤجخ 

محدودة) مسؤلية  ذفت  شركة  حل 

مبلغ) دوج  مر  فلوحيد  فلشريك  ذفت 

جأسمالها)100.000,00)دجهم وعنوفن)

عزوز) والد  دوفج  فإلرتماعي  مقرها 

مبنى) 1  (، ج) أ) مجموعة  (، لهللفا) (،

 20000 (- فلدفجفلبيضاء.) (,2 جقم) (،

فلدفجفلبيضاء)فملغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق فلغرض فلتجاجي.

و حدد مقر فلتصفية ب دوفج والد)
،)مبنى) ج) ،)مجموعة أ) لهللفا) (، عزوز)
 20000 (- 2,)فلدفجفلبيضاء.)  1)،)جقم)

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

و) فلطال   ف ت  محمد  فلسيد(ة))
شاجع فلدفخلة,) (,211 جقم) عنوفنه(ف))
تاجودفنت فملغرب) 000ج8) تاجودفنت.)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدود فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقود  تبليغ  محل  و  فملخابرة 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809486.

258I

CABINET IMFICONSEIL

ABOUAB MAZAGAN
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET IMFICONSEIL
 BD(CHAIBIA(TALAL(VILLA 13
 HAY(ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
ABOUAB MAZAGAN شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 26 شاجع 
مرس فلسلطان فلطابق فالول فلشقة 

ج - 20000 فلدفج فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

5271 9
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (20
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ABOUAB MAZAGAN
ترويج) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
(- فإلنشائية) فلبناء) فلعقاج-أعمال 
فلعامة) وفألشغال  فملدنية  فلهندسة 
أعمال فلصرف فلصحي وفلهندسة) (-
توفيب خدمة تأريب) (- أعمال فلحفر) (-
-فلتجاجة) تقد م فلخدمات) (- فملعدفت)

-)فالستيبفد وفلتصد ر..
عنوفن فملقر فالرتماعي):)26)شاجع)
مرس فلسلطان فلطابق فالول فلشقة)

ج)-)20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: حلمي) نوجفلد ن  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد نوجفلد ن حلمي عنوفنه(ف))
تعاونية أزما عماجة)1)فلطابق)ج)جقم)6 

أزموج)000 2)أزموج فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد نوجفلد ن حلمي عنوفنه(ف))
تعاونية أزما عماجة)1)فلطابق)ج)جقم)6 

أزموج)000 2)أزموج فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 28 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)5158 .
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STE ANGLE DE GESTION SARL

 CENTRE AVICENNE POUR
LE DEVELOPPEMENT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شاجع أحمد فلحريزي تجزئة 

فلتمسماني جقم 6 فقامة باجيس- أ 
تطوفن ، 000ج9، تطوفن فملغرب

 CENTRE AVICENNE POUR LE
 DEVELOPPEMENT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة(في 
طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
فلجيش فمللكي عماجة فالمين جقم  2 
مكت    - 000ج9 تطوفن فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 90.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 17)درنرب) فملؤجخ في)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 
 CENTRE AVICENNE POUR LE
مبلغ جأسمالها) (DEVELOPPEMENT
مقرها) وعنوفن  دجهم  (100.000
فإلرتماعي شاجع فلجيش فمللكي عماجة)
000ج9  (- مكت ) ) جقم) 2) فالمين 
فنخفاض) (: نتيجة ل) فملغرب  تطوفن 

جقم فملعامالت.
شاجع) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
فلجيش فمللكي عماجة فالمين جقم) 2 

مكت ) )-)000ج9)تطوفن فملغرب.)
و عين:

فلسيد(ة))حياة الخال و عنوفنه(ف))
ع) 15)شقة)10)ج)ج2)فلنجاح تامسنا)
(ة)) كمصفي) فملغرب  تماجة  (12000

للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاجيخ) بتطوفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم) 7ج.
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Bureau de La competences consultation

LINSIK
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM(ALBOUCHRA(APP 03
 2EME(ETAGE(LAAYOUNE ،

70000، فلعيون فملغرب

LINSIK شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع حمو 
فلزياني حي فلقدس جقم ج5 مكرج - 

70000 فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1ج99ج
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 18) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.LINSIK
فلنقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
عرب) فلبضائع  فلنقل  وفللورستيك،)
تقد م) ولالخرين،) لنف�شي  فلطرق 
وفلتصد ر) فال رفد  (، فلخدمات)
،فالستقبال وفلتوريه،)فلتسييب فلحر،)

فلتجاجة فلعامة)....
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
حمو فلزياني حي فلقدس جقم)ج5)مكرج)

-)70000)فلعيون فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلسيد عبد فلعزيز روى)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد عبد فلعزيز روى عنوفنه(ف))
فلثاني) فلحسن  ثانوية  فلتعاون  حي 

70000)فلعيون فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبد فلعزيز روى عنوفنه(ف))
فلثاني) فلحسن  ثانوية  فلتعاون  حي 

70000)فلعيون فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

19) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)155/22.

261I

CABINET EL BAGHDADI

LA PARA PPM
إعالن متعدد فلقرفجفت

CABINET EL BAGHDADI

 AV MOULAY ALI CHERIF

 2ETG(APPT 3- N° 26 ، 90000،

TANGER MAROC

LA PARA PPM »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: بن د بان 

حي فلوجفنسيا زنقة فلشهيد محمد 

بن صد ق جقم 12 - 90000 طنجة 

فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.122725

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)06) نا ر)2022

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تعيين مسيب رد د للشركة

قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فلتوقيع

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:15 جقم) بند 

تسيب فلشركة من قبل ممثليها) ما لي:)

فلقانونيين فلسيد بنصد ق محمد و)

فلسيد فلزمرفني سعيد)

على) فلذي  نص  (:18 جقم) بند 

تلتزم فلشركة بجميع فالعمال) ما لي:)

فلتوقيع) خالل  من  بها  فملتعلقة 

بنصد ق) فلسيد  للمسيب ن  فملشتبك 

محمد و فلسيد فلزمرفني سعيد

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)460.
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عادل فلزميتة)-)محاس -

TAZITECH

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

عادل فلزميتة - محاس -

250 حي فالدفجسة بلوك 2 تازة ، 

5000ج، تازة فملغرب

TAZITECH شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 65 

حي فلحسنية فملسيبة2 - 5000ج تازة 

فملغرب.

حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج97ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج) (2021 درنرب) (07 في) فملؤجخ 

محدودة) مسؤلية  ذفت  شركة  حل 

 TAZITECH فلوحيد) فلشريك  ذفت 

دجهم) (10.000 جأسمالها) مبلغ 

 65 جقم) فإلرتماعي  مقرها  وعنوفن 

تازة) 5000ج) (- حي فلحسنية فملسيبة2)

فملغرب نتيجة ل):)-فنعدفم فملردود ة.

 65 و حدد مقر فلتصفية ب جقم)

تازة) 5000ج) (- حي فلحسنية فملسيبة2)

فملغرب.)

و عين:

و) فلحموش  نجية  فلسيد(ة))

عنوفنه(ف))شاجع موالي  وسف فلشقة)

(ة)) تازة فملغرب كمصفي)  2 5000ج)

للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) بتاجيخ) بتازة  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)1/2022ج.
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أغيونطاج
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زفوية شاجع محمد فلخامس و شاجع 

فبن كثيب إقامة دوس ماجس جقم    ، 

90000، طنجة فملغرب

أغيونطاج شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلحجر 

فألصفر فلعوفمة EXT B 2 فلقطعة 
جقم 1551 - 90000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

123673

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 18) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

أغيونطاج.

فملطعمة) (: غرض فلشركة بإ جاز)

لفائدة) فلجاهزة  فألطباق  تقد م  (-

فلخوفص و فملقاوالت).

فلحجر) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلقطعة) (EXT B  2 فلعوفمة) فألصفر 
جقم)1551)-)90000)طنجة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلسيد عبدهللا فدجيو�شي)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبدهللا فدجيو�شي عنوفنه(ف))
طريق فلعونية)،)إقامة فلسالم)،)بلوك)
 60000  16 شقة) (، ج) فلطابق) (، (5

وردة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبدهللا فدجيو�شي عنوفنه(ف))
طريق فلعونية)،)إقامة فلسالم)،)بلوك)
 60000  16 شقة) (، ج) فلطابق) (، (5

وردة.)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250136.
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JURISMAG SARL

 STE PECHERIE ET
 D›ARMEMENT MARITIME
 par aréviation MARIPECHE

SA
شركة فملساهمة

مالءمة فلنظام فألسا�شي للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc
 STE PECHERIE ET

 D›ARMEMENT MARITIME
 par aréviation MARIPECHE SA

»شركة فملساهمة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: 11، 

زنقة عمان - 20000 فلدفج فلبيضاء 
فملغرب.

»مالءمة فلنظام فألسا�شي للشركة«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

جج11 .
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)17)درنرب)2021
فألسا�شي) فلنظام  مالءمة  تقرج 
فلقانون:) مقتضيات  مع  للشركة 
10)من فلقانون فألسا�شي) تغييب فلبند)
فلنظام) تحيين  وبالتالي  للشركة 

فألسا�شي للشركة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809590.
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ml(congestfin

OPEXPERT
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ml(congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER(ETG ،
20101، casablanca(maroc

OPEXPERT شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 71،فقامة 
فبن بطوطة، تقاطع فبن بطوطة 
وعبد فلكريم فلد وجي، فلطابق 
1فلشقة جقمج، فلدفج فلبيضاء - 

20000 فلدفج فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529 71
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.OPEXPERT
غرض فلشركة بإ جاز):)فستشاجفت)
هندسية وفدفجية،فلتكوين و فلتسييب.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)71،فقامة)
فبن بطوطة،)تقاطع فبن بطوطة وعبد)
1فلشقة) فلطابق) فلد وجي،) فلكريم 
جقمج،)فلدفج فلبيضاء)-)20000)فلدفج)

فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
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 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: برقاق) عبدفالله  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبدفالله برقاق عنوفنه(ف))

تجزئة فالزهر م س)5 )س عماجة جقم)

فاللفة فلدفج فلبيضاء) (20 شقة) ج18)

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عبدفالله برقاق عنوفنه(ف))

تجزئة فالزهر م س)5 )س عماجة جقم)

فاللفة فلدفج فلبيضاء) (20 شقة) ج18)

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809555.
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AUDEC EXPERTISE

AUDEC EXPERTISE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

خفض جأسمال فلشركة

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard Zerktouni, ,22ج

 7éme(étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

AUDEC EXPERTISE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ج22 شاجع 

فلزجقطوني فلطابق 7 حي فلجذج - 

20000 فلدفج فلبيضاء فملغرب.

خفض جأسمال فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.406229

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2021 درنرب) (06 في) فملؤجخ 

خفض جأسمال فلشركة بمبلغ قدجه)

 50.000« من) أي  دجهم«) (10.000»

عن) دجهم«) ( 0.000« إلى) دجهم«)

طريق):)تخفيض عدد فألسهم.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)ج217.

267I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE LABORATOIRE

 AFRICAIN TECHNIQUE DES

 ESSAIS ET CONTROLES

««SARL «LATE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE(EL(HOURIA(N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE LABORATOIRE

 AFRICAIN TECHNIQUE DES

 ESSAIS ET CONTROLES SARL

LATE««« شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي قصر 

شنكيت جقم 17 مركز فملد نة 

فلرفشيد ة - 52000 فلرشيد ة 

فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي -.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تحويل) (2022 17) نا ر) فملؤجخ في)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

17)مركز فملد نة) »قصر شنكيت جقم)

فلرشيد ة) (52000 (- فلرفشيد ة)

جقم) تافياللت  »تجزئة  إلى) فملغرب«)

فلرشيد ة) (52000 (- فلرفشيد ة) (55

فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ) 2) نا ر)

2022)تحت جقم)7 .
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IPHARMACIE MEHARZA

PHARMACIE MEHARZA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

PHARMACIE MEHARZA
 Avenue(Med 5 Appart(N°28,

 4eme(Etage ، 90000، TANGER
MAROC

PHARMACIE MEHARZA شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي كوفجت 
محاجزة عوفمة - 90000 طنجة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

559ج12
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (28
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.PHARMACIE MEHARZA
غرض فلشركة بإ جاز):)صيدلية.

كوفجت) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
طنجة) (90000 (- عوفمة) محاجزة 

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: حمزة) فلصدوق  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فلصدوق حمزة عنوفنه(ف))
زنقة فلناعمة شاجع فلقيبوفن) جقم) )

فلنبرس)0000ج)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء)

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلصدوق حمزة عنوفنه(ف))

زنقة فلناعمة شاجع فلقيبوفن) جقم) )

فلنبرس)0000ج)فاس فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250021.
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STE CISS SARL

STE TARIK EL AINOUSSI

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

STE CISS SARL

مكت  7 زنقة جقم 99ج فلطابق 

فلتاني تجزئة رنة فلزيتون 1 بن 

سودة فاس مكات  فبرفهيم مبعوت، 

0000ج، فاس فملغرب

STE TARIK EL AINOUSSI شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 8 1 

فلطابق فلثاني فلقدس بنسودة فاس 

- 0000ج فاس فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.31965

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

فملؤجخ في)06)غشت)2021)تم تحويل)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

«8 1)فلطابق فلثاني فلقدس بنسودة)

إلى) فملغرب«) فاس  0000ج) (- فاس)

»فملكت  جقم)8)زنقة جقم)99ج)فلطابق)

فلثاني تجزئة رنة فلزيتون)1)بنسودة)

فاس)-)0000ج)فاس فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) (26 بتاجيخ) بفاس  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)50ج5.
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AL HISBA FISC 

GLOBAL TASTE TRADING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2EME(ETAGE

N° 6 SIDI(BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

GLOBAL TASTE TRADING شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلزنقة 

7 فلرقم 5 فلطابق 2 فلشقة جقم   

فلسعادة سيدي فلربنو�شي - 20600 

فلدفج فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

9جج529

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. GLOBAL TASTE TRADING

فلترب د) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)

في) فلغذفئية  فملنتجات  على  للحفاظ 

حالة طبيعية.

فملنتجات) وتغليف  تعبئة  (-

فلجافة) فلفوفكه  فلتموج،) فلغذفئية،)

وفلتوفبل.

فلتجاجة) و  وفلتصد ر  فالستيبفد  (-

فملباشرة و غيب فملباشرة لجميع فملوفد)

فلغذفئية.

لجميع) فلترب د  و  فلتخزين  (-

فلبضائع.

و) ،فستيبفد  ،توزيع) ،شرفء) بيع) (-

تصد ر رميع فملوفد فلغذفئية و منها)

فلتوفبل،فملشمش،) فالبزفج،) فلتموج،)

فلجافة) فلفوفكه  و  فلربقوق  فلزبي ،)

عامة و فلحبوب.

عموما كل فلعمليات فلتجاجية،) (-

فملنقولة) غيب  فو  فملنقولة  فملالية 

مباشرة) غيب  أو  مباشرة  فملرتبطة 

بالهدف فملذكوج أعاله و فلتي تساهم)

في تنمية فلشركة.

فلزنقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلشقة جقم)   (2 فلطابق) (5 فلرقم) (7

 20600(- فلسعادة سيدي فلربنو�شي)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

مبلغ جأسمال فلشركة:)000.000.  

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فلشريف فلحسن):)2.000ج 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد فلشريف مصطفى):)8.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلحسن) فلشريف  فلسيد 

عنوفنه(ف))حي فلسالم قطاع)ج0)شاجع)

858 11000)سال) عالل فلفا�شي جقم)

فملغرب.

مصطفى) فلشريف  فلسيد 

عنوفنه(ف))حي فلسالم قطاع)ج0)شاجع)

858 11000)سال) عالل فلفا�شي جقم)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلشريف فلحسن عنوفنه(ف))

عالل) شاجع  ج0) قطاع) فلسالم  حي 

فلفا�شي جقم)858 11000)سال فملغرب

مصطفى) فلشريف  فلسيد 

عنوفنه(ف))حي فلسالم قطاع)ج0)شاجع)

858 11000)سال) عالل فلفا�شي جقم)

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)25 809.

271I

METREK COMPTA PRO

STE MEDLAI SARL A.U
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

STE MEDLAI SARL A.U شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 59 إقامة 

فملولى عبد فلعزيز شاجع فملولى عبد 

فلعزيز جقم   - 000 1 فلقنيطرة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63689

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (17

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.MEDLAI SARL A.U

فألشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملختلفة،)مقاول فإلدفجة فلزجفعية.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)59)إقامة)

عبد) فملولى  شاجع  فلعزيز  عبد  فملولى 

فلقنيطرة) (1 000 (- جقم) ) فلعزيز 

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: بنعيادة) ليلى  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد ليلى بنعيادة عنوفنه(ف))حي)
 1 250  17 جقم) (12 فلسعادة بلوك)

سيدي  حيى فلغرب فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد ليلى بنعيادة عنوفنه(ف))حي)
 1 250  17 جقم) (12 فلسعادة بلوك)

سيدي  حيى فلغرب فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ) 0) نا ر)

2022)تحت جقم) 8989.
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ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

UH1NEGOC
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC
UH1NEGOC شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي تعاونية 
فلوجد ة 26 تجزئة جياض فلزيتون 
قطعة  ج د فملحل جقم   فاس - 

0000ج فاس فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.60981

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تمت) (2021 درنرب) في) 2) فملؤجخ 

فملصادقة على):
أمدفج) خالد  (ة)) فلسيد) تفويت 
أصل) من  فرتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))فمين)

فلحماني بتاجيخ) 2)درنرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
درنرب) 0ج) بتاجيخ) بفاس  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)8647.
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ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

VITOE NEGOCE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC
VITOE NEGOCE شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة جقم 
10 بالد لحري�شي جقم   مكرج عين 
نقبي فاس - 0000ج فاس فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.59569
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تمت) (2021 درنرب) في) 2) فملؤجخ 

فملصادقة على):
(ة))جضوفن فلبقالي) تفويت فلسيد)
أصل) من  فرتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))جبيع)

بن طال  بتاجيخ) 2)درنرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فلتجاجية بفاس بتاجيخ) 1) نا ر)2022 

تحت جقم)202.

27 I

FDBM Consulting

ف د ب م كونسيلتينغ
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2ième(Etage(N°4، 54350،

MIDELT Maroc
ف د ب م كونسيلتينغ شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي إقامة 
فلفالح شاجع فلزجقتوني 8 فلطابق 

فلثاني فلشقة جقم 6 - 52000 
فلرشيد ة فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.1  27

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

فملؤجخ في)27)درنرب)2021)تم تحويل)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

 8 فلزجقتوني) شاجع  فلفالح  »إقامة 

فلطابق فلثاني فلشقة جقم)6)-)52000 

غينيا) »شاجع  إلى) فملغرب«) فلرشيد ة 

عماجة فلبوعامي فلطابق فألول فلشقة)

جقم)2)-)50ج 5)ميدلت فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ)ج1) نا ر)

2022)تحت جقم)1/2022ج.
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fiduciare(ait(assou

اكسترافريك
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

fiduciare(ait(assou

 198lot(mesguina(drarga(agadir ،

80000، agadir(maroc

فكستبففريك شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج 

تكاد رت فلدجفجكة فكاد ر - 80000 

فكاد ر فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

19 9ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

2021)تقرج حل) 0ج)درنرب) فملؤجخ في)

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 

فكستبففريك مبلغ جأسمالها)100.000 

دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج)

 80000 (- فكاد ر) فلدجفجكة  تكاد رت 

توقف) (: ل) نتيجة  فملغرب  فكاد ر 

فملقاولة عن مزفولة فلنشاط.

دوفج) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 

 80000 (- فكاد ر) فلدجفجكة  تكاد رت 

فكاد ر فملغرب.)

و عين:
و) فدجيس  الموفل  فلسيد(ة))
7ج  جقم) مسكينة  تجزئة  عنوفنه(ف))
فلدجفجكة فكاد ر)80000)فكاد ر فملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

:)دوفج تكاد رت فلدجفجكة فكاد ر)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) باكاد ر  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)108199.
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FIDUCIAIRE ENNOUR

ANY TIME TRANS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

ANY TIME TRANS شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة بن 

عمرفن فلرقم 212 فلفقيه بن صالح 
- 200ج2 فلفقيه بن صالح فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
 9 7

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 12) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 ANY (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. TIME TRANS

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلتي) فلسياجفت  طريق  عن  فلبضائع 
تتساوى حمولتها فملعتمدة أو تزيد عن)
(- فلنقل بين فملدن) (مقاول).) (

ً
طنا (15

أعمال أو إنشاءفت متنوعة)(مقاول).
زنقة بن) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
عمرفن فلرقم)212)فلفقيه بن صالح)-)

200ج2)فلفقيه بن صالح فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: هشام) عاطية  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) هشام  عاطية  فلسيد 
فوالد) فلسبت  سوق  زمام  فوالد  دوفج 
فوالد) فلسبت  سوق  550ج2) فلنمة)

فلنمة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) هشام  عاطية  فلسيد 
فوالد) فلسبت  سوق  زمام  فوالد  دوفج 
فوالد) فلسبت  سوق  550ج2) فلنمة)

فلنمة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) بن صالح  بالفقيه  فالبتدفئية 
19) نا ر)2022)تحت جقم)0/2022ج.
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FIDUCIARE POLYFINANCES CONSEIL

MEDIC -PRO-HYGIENE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIARE POLYFINANCES
CONSEIL

 PORTE DE MARRAKECH EL
 MASSIRA(IMM 63A(APPT
 07 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MEDIC -PRO-HYGIENE
شركة ذفت مسؤلية محدودة

 ذفت فلشريك فلوحيد



عدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022)الجريدة الرسمية   2292

وعنوفن مقرها فإلرتماعي أبوفب 
مرفكش عماجة 63A شقة 07 فملسيبة 

مرفكش - 000  مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

86643
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2018 فربف ر) (06
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 MEDIC(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. -PRO-HYGIENE
صيانة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وبيع فملنتجات فلصحية.
أبوفب) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
مرفكش عماجة)63A)شقة)07)فملسيبة)

مرفكش)-)000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 20.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
 200 (: رميلة) فملربيط  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 200 (: رميلة) فملربيط  فلسيدة 

بقيمة)100)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيدة فملربيط رميلة عنوفنه(ف))
مرفكش) ( 0000 فلحوز) تماغيبت 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيدة فملربيط رميلة عنوفنه(ف))
مرفكش) ( 0000 فلحوز) تماغيبت 

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فربف ر) (19 بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2018)تحت جقم)1386.
278I

E&R(CONSULTING

VELAR PIECE AUTO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

E&R(CONSULTING
 RUE AHMED EL MAJJATI 1ج
 RES(LES(ALPES 1ER(ETAGE

 N°8 MAARIF(CASABLANCA2 ،
20300، CASABLANCA(MAROC
VELAR PIECE AUTO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي : تجزئة 

أشرف 2 مجموعة 9ج عماجة   شقة 
12 فلولفة - 20500 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
ج9995 .

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج حل) (2021 نونرب) (01 فملؤجخ في)
ذفت) شركة  (VELAR PIECE AUTO
جأسمالها) مبلغ  فملحدودة  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  دجهم  (100.000
2)مجموعة) فإلرتماعي تجزئة أشرف)
9ج)عماجة) )شقة)12)فلولفة)-)20500 
نتيجة لوقف) فملغرب  فلبيضاء) فلدفج 

فلنشاط.
و عين:

و) بونعيم  طاجق  فلسيد(ة))
عنوفنه(ف))تجزئة فملسيبة)2)زنقة)1جقم)
فلدفج) (20500 إقامة  اسمين) (10
فلبيضاء)فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
تجزئة) وفي  (2021 نونرب) (01 بتاجيخ)
أشرف)2)مجموعة)9ج)عماجة) )شقة)
فلبيضاء) فلدفج  (20500 (- فلولفة) (12

فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

نونرب)2021)تحت جقم)801890.
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TGE FIDUS

O›TECHNO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

TGE FIDUS
شاجع فلزجقطوني كمال باجك سانتب 

عماجة B جقم 9ج فلطابق 6 ، 28810، 
فملحمد ة فملغرب

O›TECHNO شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 
لحلو عماجة ج جقم   بني  خلف - 

28815 فملحمد ة فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.26887

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج حل) (2022 فملؤجخ في) 2) نا ر)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 
O’TECHNO)مبلغ جأسمالها)50.000 
فإلرتماعي) مقرها  وعنوفن  دجهم 
تجزئة لحلو عماجة)ج)جقم) )بني  خلف)
-)28815)فملحمد ة فملغرب نتيجة ل):)

توقيف فلنشاط).
تجزئة) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
(- بني  خلف) جقم) ) ج) عماجة) لحلو 

28815)فملحمد ة فملغرب.)
و عين:

فلسيد(ة))جبيع فلخدود و عنوفنه(ف))
 28800  256 جقم) (1 فلحسنية)
(ة)) كمصفي) فملغرب  فملحمد ة 

للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ) 2) نا ر)

2022)تحت جقم)136.
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E&R(CONSULTING

MILS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

E&R(CONSULTING
 RUE AHMED EL MAJJATI 1ج
 RES(LES(ALPES 1ER(ETAGE

 N°8 MAARIF(CASABLANCA2 ،

20300، CASABLANCA(MAROC
MILS شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد(في طوج 
فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 16/15 
زنقة 6 أكتوبر فلطابق فلثالث - 
20500 فلدفجفلبيضاء فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.388661
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج) (2021 درنرب) (06 في) فملؤجخ 
محدودة) مسؤلية  ذفت  شركة  حل 
مبلغ) (MILS فلوحيد) فلشريك  ذفت 
وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)
 6 زنقة) (15/16 فإلرتماعي) مقرها 
 20500 (- فلثالث) فلطابق  أكتوبر 
فلدفجفلبيضاء)فملغرب نتيجة ل):)وقف)

فلنشاط.
 15/16 و حدد مقر فلتصفية ب)
(- فلثالث) فلطابق  أكتوبر  (6 زنقة)

20500)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

و) أمحاجش  هند  فلسيد(ة))
عنوفنه(ف))زنقة فلثالث فلل فملحمد ة)
كمصفي) فملغرب  فملحمد ة  (20500

(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)
15/16)زنقة)6)أكتوبر فلطابق فلثالث

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج2  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)805728.
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COMPTAFFAIRES

LAAMOUR AGRICOLE
إعالن متعدد فلقرفجفت

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
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LAAMOUR AGRICOLE »شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي:  22 
تجزئة فلحرية 1 فلطابق فلثالث شقة 

جقم 9 - 20800 فملحمد ة فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.29187

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)12) نا ر)2022

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فلسيد) بحوزة  حصة  (500 تفويت)
فلسيد) لصالح  بوشعي   بوستالة 

فلطاهري فملهدي.
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
بوشعي ) بوستالة  فلسيد  فستقالة 
فلسيد) وتعيين  فلشركة  سييب  من 
وحيد) كمسييب  فملهدي  فلطاهري 

للشركة
قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة من)
شركة محدودة فملسؤولية فلى شركة)
محدودة فملسؤولية ذفت شريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
فلذي  نص) (:6-7-9 جقم) بند 
فألسا�شي) فلنظام  تحيين  ما لي:) على 

للشركة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)20) نا ر)

2022)تحت جقم)117.
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E&R(CONSULTING

KAPP MARKETING
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

E&R(CONSULTING
 RUE AHMED EL MAJJATI 1ج
 RES(LES(ALPES 1ER(ETAGE

 N°8 MAARIF(CASABLANCA2 ،
20300، CASABLANCA(MAROC
KAPP MARKETING شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 

سمية إقامة 82 فلطابق   جقم16 
حي فلنخيل - 20500 فلدفجفلبيضاء 

فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
077ج2ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج) (2021 ماي) (17 في) فملؤجخ 
محدودة) مسؤلية  ذفت  شركة  حل 
 KAPP فلوحيد) فلشريك  ذفت 
جأسمالها) مبلغ  (MARKETING
مقرها) وعنوفن  دجهم  (10.000
 82 إقامة) سمية  زنقة  فإلرتماعي 
(- فلنخيل) حي  جقم16) فلطابق) )
فملغرب نتيجة) فلدفجفلبيضاء) (20500

ل):)وقف فلنشاط.
زنقة) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
جقم16  فلطابق) ) (82 إقامة) سمية 
فلدفجفلبيضاء) (20500 (- فلنخيل) حي 

فملغرب.)
و عين:

و) غيالن  عثمان  فلسيد(ة))
52)محج حسن فلسكتاني) عنوفنه(ف))
ج1)فلطابق7 20500  إقامة جزق جقم)
(ة)) كمصفي) فملغرب  فلدفجفلبيضاء)

للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)
فلطابق)   (82 إقامة) سمية  زنقة  (:

جقم16)حي فلنخيل
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 15 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 ونيو)2021)تحت جقم)782694.
Iج28

KB Compta

JIHANE SERVICES
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

KB Compta
8ج زنقة فلتاهيتي شاجع فلحسن 

فلثاني ، 10060، فلرباط فملغرب
JIHANE SERVICES شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي مكازة في 

شاجع لال فمينة زنقة عين بررة جقم 2 
تابريكت سال - 11000 سال فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
1ج9 ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 أكتوبر) (01
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.JIHANE SERVICES
تحويل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلطرف) فوفتيب  وتحصيل  فألموفل 

فلثالث.
مكازة في) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
شاجع لال فمينة زنقة عين بررة جقم)2 

تابريكت سال)-)11000)سال فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

100.000,00)دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد مروفن ف ت صالح):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
صالح) ف ت  مروفن  فلسيد 
شاجع لال فمينة زنقة عين) عنوفنه(ف))
 11000 سال) تابريكت  (2 جقم) بررة 

سال فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
صالح) ف ت  مروفن  فلسيد 
شاجع لال فمينة زنقة عين) عنوفنه(ف))
 11000 سال) تابريكت  (2 جقم) بررة 

سال فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) (22 بتاجيخ) بسال  فالبتدفئية 

2021)تحت جقم)1164.
28 I

فئتمانية فلشمال للمحاسبة ش.م.م

 NOVOCARGO TRANS
نوفوكارغو طرانس

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

حل شركة

فئتمانية فلشمال للمحاسبة ش.م.م
فلسوفني ج زنقة 129 ج جقم 17 ، 

90100، طنجة فملغرب
NOVOCARGO TRANS نوفوكاجغو 

طرفنس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد(في 

طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 8 ساحة 

فرنسا إقامة طوليدفنو فلطابق 
فألول جقم 7 طنجة - 90000 طنجة 

فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
ج12088.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج حل) (2022 07) نا ر) فملؤجخ في)
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
 NOVOCARGO فلوحيد) فلشريك 
مبلغ) طرفنس  نوفوكاجغو  (TRANS
وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)
فرنسا) ساحة  (8 فإلرتماعي) مقرها 
 7 إقامة طوليدفنو فلطابق فألول جقم)
طنجة)-)90000)طنجة فملغرب نتيجة)

ل):)صعوبة في تمويل فملشروع.
8)ساحة) و حدد مقر فلتصفية ب)
فرنسا إقامة طوليدفنو فلطابق فألول)
جقم)7)طنجة)-)90000)طنجة فملغرب.)

و عين:
و) فلحمري  سفيان  فلسيد(ة))
طنجة) (90000 طنجة) عنوفنه(ف))

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 1) نا ر) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)9908 2.

285I

مكت  فملحاسبة

ZAKIA AUTO ECOLE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

مكت  فملحاسبة

شاجع عبد فلخالق فلطريس جقم 21 
فلطابق فلثالث ، 62000، فلناظوج 

فملغرب

ZAKIA AUTO ECOLE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي 

بويلغمان شاجع فلحسن فلثاني 

فلعروي - 62550 فلناظوج فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج7 ج2

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) 0ج)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 ZAKIA(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AUTO ECOLE

 AUTO (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

.ECOLE

حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلثاني) فلحسن  شاجع  بويلغمان 

فلعروي)-)62550)فلناظوج فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

  90 (: زكية) فلصد قي  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 510 (: فلسيد جحوح عبدفلكريم)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

  90 (: زكية) فلصد قي  فلسيدة 

بقيمة)100)دجهم.

 510 (: فلسيد جحوح عبدفلكريم)

بقيمة)100)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيدة فلصد قي زكية عنوفنه(ف))
حي وفد وزفج فلعروي)62550)فلناظوج)

فملغرب.

عبدفلكريم) جحوح  فلسيد 

فلخامس) محمد  شاجع  عنوفنه(ف))

فلعروي)62550)فلناظوج فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيدة فلصد قي زكية عنوفنه(ف))
حي وفد وزفج فلعروي)62550)فلناظوج)

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) فالبتدفئية بالناضوج بتاجيخ)

2022)تحت جقم)51.

286I

FICACENTRE

فسيا د منويزجي

ASSIA DE MENUISERIE 
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

FICACENTRE

 RUE IBN AL BACHIR

 RESIDENCE MOHAMED

 AMINE 3EME(ETAGE(N°6

 AVENUE(DES(FAR(DE ، 30000،

FES MAROC

 ASSIA DE فسيا د منويزجي

MENUISERIE شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : جقم 91 

أ محل جقم 1 تجزئة باب فلسالم 

طريق عين فلشقف - 0000ج فاس 

فملغرب.

قفل فلتصفية
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

.29169

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج) (2021 درنرب) (27 في) فملؤجخ 
 ASSIA DE منويزجي) د  فسيا  حل 
شركة ذفت مسؤلية) (MENUISERIE
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)
وعنوفن) دجهم  (10.000 جأسمالها)
محل) أ  (91 جقم) فإلرتماعي  مقرها 
طريق) فلسالم  باب  تجزئة  (1 جقم)
0000ج)فاس فملغرب) (- عين فلشقف)

نتيجة اللجمع فلعام فالستثنائ.
و عين:

و) بنشمش  محمد  فلسيد(ة))
عنوفنه(ف))قاس)0000ج)فاس فملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
بتاجيخ)27)درنرب)2021)وفي جقم)91)أ)
محل جقم)1)تجزئة باب فلسالم طريق)
عين فلشقف)-)0000ج)فاس فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)20) نا ر)2022 

تحت جقم)00/022ج.

287I

أمزفوج

ORATLAS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

أمزفوج
حي فلفيجة جقم 09 خنيفرة ، 

000 5، خنيفرة فملغرب
ORATLAS شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 81ج 
مكرج شاجع محمد فلخامس مريرت - 

000 5 خنيفرة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج91ج
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 02) ونيو)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ORATLAS
تحويل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألموفل.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)جقم)81ج 
مكرج شاجع محمد فلخامس مريرت)-)

000 5)خنيفرة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 90.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
 900 (: بررال) لطيفة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
بررال عنوفنه(ف)) فلسيدة لطيفة 
خنيفرة) أسكا  10حي  زنقة) (27 جقم)

000 5)خنيفرة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
بررال عنوفنه(ف)) لطيفة  فلسيدة 
خنيفرة) أسكا  10حي  زنقة) (27 جقم)

000 5)خنيفرة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج2) ونيو) فالبتدفئية بخنيفرة بتاجيخ)

2021)تحت جقم) 25.

288I

JURIS LEGAL

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
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وعنوفن مقرها فإلرتماعي 281 
فملنطقة فلصناعية فلجنوب فلغربي - 

28810 فملحمد ة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج1725
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2015 شتنرب) (22
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 APPOLLO PETROLEUM (:

. COMPANY
تصنيع،) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
توزيع،) تجاجة،) تصد ر،) فستيبفد،)
وتسويق فملوفد فلقابلة لالحتبفق،)موفد)

فلتشحيم وفلوقود).
 281 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
(- فملنطقة فلصناعية فلجنوب فلغربي)

28810)فملحمد ة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
مبلغ جأسمال فلشركة:)1.000.000 

دجهم،)مقسم كالتالي:
(: فلعسري) فلحافظ  عبد  فلسيد 
00ج. )حصة بقيمة)0.000ج )دجهم)

للحصة).
  .200 (: فشيبي) لحسين  فلسيد 
دجهم) ( 20.000 بقيمة) حصة 

للحصة.
 1.500 (: فلحامي) عادل  فلسيد 
دجهم) (150.000 بقيمة) حصة 

للحصة.)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلعسري) فلحافظ  عبد  فلسيد 
 87552 دوفج روفبر ماسة) عنوفنه(ف))

فشتوكة ف ت باها فملغرب.
عنوفنه(ف)) فشيبي  لحسين  فلسيد 
فلهدى) سيتي  (267 جقم) (E بلوك)

80700)فكاد ر فملغرب.

عنوفنه(ف)) فلحامي  عادل  فلسيد 
19)زنقة فبن هالل فلشقة)2)فملعاجيف)

70ج20)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلعسري) فلحافظ  عبد  فلسيد 
 87552 دوفج روفبر ماسة) عنوفنه(ف))

فشتوكة ف ت باها فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاجيخ) باملحمد ة  فالبتدفئية 

أكتوبر)2015)تحت جقم)97 1.

289I

ANAMAR FIDUCIAIRE

RITALE CAR ريتال كار
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY(BOUGAFER ،
45800، TINGHIR(maroc

جيتال كاج RITALE CAR شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 17 حي 
فملوظفين - 5800  تنغيب فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

3461
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (26
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
جيتال) (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. RITALE CAR(كاج
كرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسياجفت بدون سائق.
 17 جقم) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

حي فملوظفين)-)5800 )تنغيب فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 500.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 2.500 (: فوفد ر) جحمة  فلسيدة 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 2.500 (: فغصاي) هند  فلسيدة 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فوفد ر  جحمة  فلسيدة 
تنغيب) ( 5800 حي فملوظفين) (17 جقم)

فملغرب.
عنوفنه(ف)) فغصاي  هند  فلسيدة 
تنغيب) ( 5800 مكونة) قلعة  مرنة 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) حد وي  ف وب  فلسيد 
15 )حي فلوفاء)5800 )تنغيب فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) ج1) بتاجيخ) بتنغيب  فالبتدفئية 

2021)تحت جقم)1655.
290I

JURIS LEGAL

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
جفع جأسمال فلشركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 281 

فملنطقة فلصناعية فلجنوب فلغربي - 
28810 فملحمد ة فملغرب.

جفع جأسمال فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج1725.
فلعام) فلجمع  بمقت�شى 
فربف ر) (09 في) فملؤجخ  فإلستثنائي 
فلشركة) جأسمال  جفع  تم  (2021
دجهم«) ( 0.000.000« قدجه) بمبلغ 
إلى) دجهم«) (20.000.000« من) أي 
طريق) عن  دجهم«) (60.000.000»

فلشركة) د ون  مع  مقاصة  إررفء) (:
فملحددة فملقدفج و فملستحقة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ) 0)ماجس)

2021)تحت جقم)620.

291I

FINCOSA MARRAKECH

GHITA DEVELOPPEMENT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شاجع عبد فلكريم فلخطابي فقامة 
جقية عماجة 180 بلوك B فلطابق 

فالول فلشقة 7 ، 0000 ، مرفكش 
فملغرب

GHITA DEVELOPPEMENT شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
عالل فلفا�شي عماجة G فقامة 

فلبستان فلطابق فلخامس فلشقة 19 
مرفكش 0000  مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج12188
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 GHITA(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DEVELOPPEMENT
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي.
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
عالل فلفا�شي عماجة)G)فقامة فلبستان)
مرفكش) (19 فلطابق فلخامس فلشقة)

0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
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 50 (: حليمة) حمدوش  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد فلتدالوي حميد):)50)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

 180 (: غيثة) فلتدالوي  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 180 (: لينة) فلتدالوي  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 180 (: ليليا) فلتدالوي  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد فلتدالوي فمين):)360)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

حليمة) حمدوش  فلسيدة 

فلشريفية) كولف  تجزئة  عنوفنه(ف))

مرفكش) ( 0000 فملحاميد) (9 جقم)

فملغرب.

فلسيد فلتدالوي حميد عنوفنه(ف))

تجزئة ماجيوس جقم)12)تاجكة)0000  

مرفكش فملغرب.

فلسيدة فلتدالوي غيثة عنوفنه(ف))

 9 جقم) فلشريفية  كولف  تجزئة 

فملحاميد)0000 )مرفكش فملغرب.

لينة عنوفنه(ف)) فلتدالوي  فلسيدة 

 9 جقم) فلشريفية  كولف  تجزئة 

فملحاميد)0000 )مرفكش فملغرب.

فلسيدة فلتدالوي ليليا عنوفنه(ف))

 9 جقم) فلشريفية  كولف  تجزئة 

فملحاميد)0000 )مرفكش فملغرب.

عنوفنه(ف)) فمين  فلتدالوي  فلسيد 

تجزئة ماجيوس جقم)12)تاجكة)0000  

مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلتدالوي حميد عنوفنه(ف))

تجزئة ماجيوس جقم)12)تاجكة)0000  

مرفكش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1878ج1.
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»BACHACH FOR TRADE»

«BACHACH FOR TRADE«
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

»BACHACH FOR TRADE»
 rue Saria Ben Zounaim, ,12
 3ème(étage, appartement 3,

 palmier ، 20000، CASABLANCA
MAROC

«BACHACH FOR TRADE« شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 12، زنقة 
ساجية فبن زنيم، فلطابق فلثالث، 

فلشقة ج، فلنخيل، - 20000 فلدفج 
فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
528645

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 07) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.»BACHACH FOR TRADE»
فلتجاجة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
موفد) رميع  وفلتصد ر  وفالستيبفد 
وأليات فلتنظيف.)-)فلحرفسة عقاقيب)

وفلبناء)وموفد فلبناء..
عنوفن فملقر فالرتماعي):)12،)زنقة)
فلثالث،) فلطابق  زنيم،) فبن  ساجية 
فلدفج) (20000 (- فلنخيل،) ج،) فلشقة)

فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلعرفاوي) فلرزفق  عبد  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلعرفاوي) فلرزفق  عبد  فلسيد 
عبد) موالي  زنقة)  ،) عنوفنه(ف))
فلسالم بن أمشيش)000 2)فلجد دة)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلعرفاوي) فلرزفق  عبد  فلسيد 
عبد) موالي  زنقة)  ،) عنوفنه(ف))
فلسالم بن أمشيش)000 2)فلجد دة)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)95 808.
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AIT TAQI MOULAY SAID

ALBAYAN IMPORT EXPORT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

AIT TAQI MOULAY SAID
 AV(TARIK(IBN(ZIAD(N°37

 ETAGE 2 ، 92000، TANGER
MAROC

 ALBAYAN IMPORT EXPORT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة(في 

طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 

50 زنقة مو�شى بن نصيب - 90000 
طنجة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ججج17.
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2015)تقرج حل) 22)درنرب) فملؤجخ في)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 
ALBAYAN IMPORT EXPORT)مبلغ)
وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)
مقرها فإلرتماعي جقم)50)زنقة مو�شى)
فملغرب) طنجة  (90000 (- نصيب) بن 

نتيجة ل):)غياب فلنشاط.
 50 و حدد مقر فلتصفية ب جقم)
زنقة مو�شى بن نصيب)-)90000)طنجة)

فملغرب.)

و عين:

و) فلزموجي  عمر  فلسيد(ة))

شاجع موالي جشيد تجزئة) عنوفنه(ف))

طنجة) (90000  6 فلريشاجد جقم فيال)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فربف ر) (05 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2016)تحت جقم)161225.
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SMT CONSULTING

SHOOTLAND
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تفويت حصص

SMT CONSULTING

فقامة فلدفكي جقم 6 شقة جقم 1 فلحي 

فلشتوي مرفكش ، 0000 ، مرفكش 

فملغرب

SHOOTLAND شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فلشرف 

فملناج ج جقم  52 7 مرفكش - 0000  

مرفكش فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.114367

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تمت) (2021 أكتوبر) (18 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

فلد ن) نوج  (ة)) فلسيد) تفويت 

فبرد ن)60)حصة فرتماعية من أصل)

كريم) (ة)) حصة لفائدة فلسيد) (100

فلدباغ بتاجيخ)18)أكتوبر)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

درنرب) بتاجيخ) 1) بمرفكش  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)14167.

295I
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la marocaine c.j

PARA LILIA BEL
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

la marocaine c.j
شاجع عبد فلكريم فلخطابي 118 

عماجة بوعشيق مكت  1 ، 000ج2، 
بني مالل فملغرب

PARA LILIA BEL شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

نوجفن جقم 6 شاجع فلجيش فمللكي - 
000ج2 بني مالل فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
05ج12

في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (19
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 PARA (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

. LILIA BEL
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

باجففاجم�شي.
تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
(- شاجع فلجيش فمللكي) (6 نوجفن جقم)

000ج2)بني مالل فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بلحسن) جشيد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) بلحسن  جشيد  فلسيد 
  2 جقم) (02 بلوك) فلنصر  تجزئة 

000ج2)بني مالل فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) بلحسن  جشيد  فلسيد 
  2 جقم) (02 بلوك) فلنصر  تجزئة 

000ج2)بني مالل فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية ببني مالل بتاجيخ) 1) نا ر)

2022)تحت جقم) ج.
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GROUPE(L.A-CONSEIL(ET(GESTION

FIFRI AKHALFI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE(L.A-CONSEIL(ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
FIFRI AKHALFI شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 2ج شاجع 
حمان فلفطوفكي و عمر فبن فلعاص 

محل جقم 1 - 000 1 فلقنيطرة 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
63875

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (07
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 FIFRI (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.AKHALFI
بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعقاقيب بالجملة و فلتقسيط)
أشغال مختلفة).

2ج)شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)
حمان فلفطوفكي و عمر فبن فلعاص)
فلقنيطرة) (1 000 (- (1 جقم) محل 

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: فخلفي) هللا  عبد  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 250 (: فلسيد عبد فلعزيز فخلفي)
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

حصة) (250 (: فلسيد علي فخلفي)
بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبد هللا فخلفي عنوفنه(ف))
 1 000 فلفطوفكي) حمان  زنقة  ج2)

فلقنيطرة فملغرب).
فخلفي) فلعزيز  عبد  فلسيد 
د) فلعربي  فملغرب  (581 عنوفنه(ف))

000 1)فلقنيطرة فملغرب.
فلسيد علي فخلفي عنوفنه(ف))581 
فلقنيطرة) (1 000 د) فلعربي  فملغرب 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبد هللا فخلفي عنوفنه(ف))
 1 000 فلفطوفكي) حمان  زنقة  ج2)

فلقنيطرة فملغرب)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)19) نا ر)

2022)تحت جقم)63875.
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FIDUGEC

IMMO DEVELOPPEMENT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تغييب تسمية فلشركة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 15ج

 315 BD(OUED(TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
 IMMO DEVELOPPEMENT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فالرتماعي 18 زنقة 
أميمة فلسا ح فلطابق فلرفبع حي 
جفسين . - 20100 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.

تغييب تسمية فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

409685

فلعام) فلجمع  بمقت�شى 

01) وليوز) في) فملؤجخ  فإلستثنائي 

تم تغييب تسمية فلشركة من) (2021

إلى) (»IMMO DEVELOPPEMENT»

. »VALORIS PERENITY»

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809634.
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NACHIT(CONSULTING(&(TRADING

AMBIMOUS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 NACHIT(CONSULTING &

TRADING

 ANGLE BD YACOUB EL 17ج

 MANSOUR ET SOCRATE IMM

 ESPACE(AL(ANDALOUSSE 3E

 ETG ، 20100، CASABLANCA

MAROC

AMBIMOUS شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 61 شاجع 

لال  اقوت ملتقى مصطفى فملعاني 

فلطابق 2 جقم 62 - - فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1 ج529

ج1  في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 أكتوبر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.AMBIMOUS
فوجفش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
عقاجفت-فشغال) فلبناء-مطوج 
ما) فى  ومستشاج  عمومية-وسيط 
و) للسكن  فلعقاجفت  بيع  فى   تعلق 

غيبها.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)61)شاجع)
فملعاني) مصطفى  ملتقى  لال  اقوت 
فلدفج فلبيضاء) (- (- (62 جقم) (2 فلطابق)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بنكيبفن) بكر  فبو  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فبو بكر بنكيبفن عنوفنه(ف))
فلبيضاء) فلدفج  (- شاجع كالفوجني) ج1)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فبو بكر بنكيبفن عنوفنه(ف))
فلبيضاء) فلدفج  (- شاجع كالفوجني) ج1)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809608.
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بن علي لألستشاجة ش م م

MAJOREL PÄCKAGING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

بن علي لألستشاجة ش م م
952 تجزئة فملساج طريق أسفي 

مرفكش ، 0000 ، مرفكش فملغرب
MAJOREL PÄCKAGING شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

مسلم تجزئة بوكاج فلطابقج شقة   
باب دكالة - 0000  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122019
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 06) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. MAJOREL PÄCKAGING
تصنيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وفلكرتون) فلوجق  عبوفت  وتسويق 

وفلتعبئة فملتنوعة.
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
شقة)   مسلم تجزئة بوكاج فلطابقج)
باب دكالة)-)0000 )مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: فلدباغ) محسن  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

(: فلسيدة ف ت معطى هللا صرب ة)
500)حصة بقيمة)100)دجهم للحصة)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-.

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) فلدباغ  محسن  فلسيد 
20)شاجع فالميب) عرصة فلقرطبي جقم)
مرفكش) ( 0000 هللا) عبد  موالي 

فملغرب.
صرب ة) هللا  معطى  ف ت  فلسيدة 
 2 روهر) جياض  تجزئة  عنوفنه(ف))
مرفكش) ( 0000 تاجكة) (87 فيال جقم)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) فلدباغ  محسن  فلسيد 
20)شاجع فالميب) عرصة فلقرطبي جقم)
مرفكش) ( 0000 هللا) عبد  موالي 

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2050ج1.
00Iج

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

TASEKALIA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وفاة شريك

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC)
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق فلرب د 10ج فلرئيسية 
فلرشيد ة ، 52000، فلرشيد ة 

فملغرب
TASEKALIA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 0ج 
زنقة 28 فزموج فلجد د - 52000 

فلرشيد ة فملغرب.
وفاة شريك

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.10659

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)12)ماجس)2020)تم فإلعالم)
بوفاة فلشريك فاوزي سعيد و توزيع)
لرسم) (

ً
تبعا فلوجثة  على  حصصه 

 2019 درنرب) (15 في) فملؤجخ  فإلجفثة 
بالشكل فألتي):

(، فاوزي) سعيد  وجثة  فلسيد(ة))
250)حصة).

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ) 2) نا ر)

2022)تحت جقم)8 .
01Iج

MCG

أر دي أل
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أج دي أل شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 62 شاجع 
منصوج فلدهبي و شاجع فلحرية، كليز 

- 0000  مرفكش فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.60435

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2015 شتنرب) (08 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

تفويت فلسيد)(ة))دففيد نافا)800 

  .000 أصل) من  فرتماعية  حصة 
جضوفن) (ة)) فلسيد) لفائدة  حصة 

موهوب بتاجيخ)08)شتنرب)2015.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

شتنرب) ج2) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2015)تحت جقم)75728.

02Iج

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 SOCIETE NEW YORK CLUB
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS

MANAGEMENT

 N° 80 RCE(IBTISSAM(RUE

 MARMOUCHA(ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

 SOCIETE NEW YORK CLUB

SARL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 12 زنقة 

فلحسين فلدخي�شي فملحل   م.ج 

فاس - 0000ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

69303

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 25) ونيو)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 SOCIETE NEW YORK CLUB

.SARL
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مطعم-) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
قاعة فلعاب) (- -بيع فلحلويات) مقهى)

-)فلتجاجة فلعامة.
زنقة) (12 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
فلحسين فلدخي�شي فملحل) )م.ج فاس)

-)0000ج)فاس فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
700)حصة) (: فلسيد زهيب لعليوي)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
00ج)حصة) (: فلسيد عمر فكريويل)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
 99 فلسيد زهيب لعليوي عنوفنه(ف))
فقامة هيثم) (2 فسقاطو) ف ت  تجزئة 
فاس) 0000ج)  2 فلطابق) (12 شقة)

فملغرب.
عنوفنه(ف)) فكريويل  عمر  فلسيد 
فلجميل فقامة فلهياللي) تجزئة فلهوفء)
سيدي) طريق  (6 فلشقة) (2 فلطابق)

فحرفزم)0070ج)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) فكريويل  عمر  فلسيد 
فلجميل فقامة فلهياللي) تجزئة فلهوفء)
سيدي) طريق  (6 فلشقة) (2 فلطابق)

فحرفزم)0070ج)فاس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
غشت) 0ج) بتاجيخ) بفاس  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)902ج.
Iج0ج

مكت  معيشة للحسابات و فألستشاجفت فلجبائية

 LA CASA DEL TRANSPORT
TOURS

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

مكت  معيشة للحسابات و 
فألستشاجفت فلجبائية

حي فلسالم بلوك E جقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 200 1، سيدي سليمان 

فملغرب

 LA CASA DEL TRANSPORT

TOURS شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مكت  
جقم ج فقامة فلياسمين جقم 25 شاجع 

يعقوب فملنصوج - 000 1 فلقنيطرة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63921

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.CASA DEL TRANSPORT TOURS

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالشخاص.

مكت ) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
جقم)ج)فقامة فلياسمين جقم)25)شاجع)

فلقنيطرة) (1 000 (- يعقوب فملنصوج)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلفقيبي) منيب  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فلفقيبي  منيب  فلسيد 
حي فلسالم بلوك)ج )جقم)36 200 1 

سيدي سليمان فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فلفقيبي  منيب  فلسيد 
حي فلسالم بلوك)ج )جقم)36 200 1 

سيدي سليمان فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)25) نا ر)

2022)تحت جقم)-.
I 0ج

EURODEFI

IMIM RESTAURATION
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
IMIM RESTAURATION شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 119 شاجع 
عبد فملومن فلطابق ج جقم 20 - 
20360 فلدفج فلبيضاء فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.461339

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم تحويل) (2021 22) نا ر) فملؤجخ في)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
ج  فلطابق) فملومن  عبد  شاجع  (119»
فلبيضاء) فلدفج  (20360 (- (20 جقم)
نصري) زوليخة  »شاجع  إلى) فملغرب«)
 20000 (- معروف) سيدي  منطقة 

فلدفج فلبيضاء)فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)جج8078.
05Iج

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

 LES GRANDS MOULINS
 FASSIS

فملطاحن فلكربى فلفاسية
شركة فملساهمة
تفويت حصص

 LES GRANDS MOULINS FASSIS
SA

شركة مساهمة 
جأسمالها 90.000.000 دجهم

فملقر فالرتماعي: زفوية زنقة ف ميل 
برونيه ولويس فيبي

فلدفج فلبيضاء
مصادقة على تفويت أسهم

فرتماع) محضر  بمقت�شى  (I/
مجلس فإلدفجة بتاجيخ)0ج)درنرب2021 
فلكربى) فملطاحن  شركة  ملساهمي 
 LES GRANDS MOULINS(فلفاسية
على فملصادقة  تمت  (،FASSIS SA 

)ما  لي):
تفويت)50.001 )سهم من) (•
لفائدة) إدجيس حمدي  فلسيد  طرف 
شركةFANNA CAPITAL SARL)فانا)

كابيتال
فألسا�شي) فلقانون  تعد ل  (•

للشركة
فلضبط) بكتابة  فإل دفع  /IIتم 
باملحكمة فلتجاجية بالدفج فلبيضاء) وم)

17) نا ر2022)تحت جقم)808616
بتعد ل) فلتصريح  إ دفع  /IIIتم 
فلسجل فلتجاجي بالدفج فلبيضاء) وم)

17) نا ر2022)تحت جقم)1780.
بمثابة فعالن

306I

centre d’étude de gestion et d’organisation

AKTALI
إعالن متعدد فلقرفجفت

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

AKTALI »شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: 6 شاجع 
عبد فلرحيم بوعبيد - فلوفزيس - 

10 20 فلدفج فلبيضاء فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.2  9

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في) 2)أكتوبر)2021)تم فتخاذ)

فلقرفجفت فلتالية:)
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قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:

حسن) فملرحوم  وفاة  تسجيل 

أقد م.

قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

حصة إرتماعية تعود) (1020 توزيع)

بين) أقد م  حسن  للرفحل  ملكيتها 

أقد م) أحمد  فلسيد  وهم  (، فلوجثة)

)255)حصة))وفلسيد إبرفهيم أقد م)

)255)حصة))وفلسيدة فاطمة أقد م)

وفلسيدة زينة سلو�شي) حصة)) (127(

فلسيدة مينة أقد م) حصة)،) (129  (

)127)حصة)،)فلسيدة عائشة أقد م)

)127)حصة))

على) فلذي  نص  ج:) جقم) قرفج 

بـ) أقد م  أحمد  فلسيد  تربع  ما لي:)

حصة للسيدة عائشة أقد م؛) (105

 68 بـ) أقد م  فاطمة  فلسيدة  تربعت 

 59 و) أقد م  للسيدة عائشة  حصة 

تربع) ؛) أقد م) مينة  للسيدة  حصة 

حصة) (105 فلسيد إبرفهيم أقد م بـ)

فلسيدة) تربع  أقد م؛) مينة  للسيدة 

9حصة للسيدة مينة) زينة سلو�شي بـ)

أقد م.

قرفج جقم) :)فلذي  نص على ما لي:)

من) أقد م  أحمد  فلسيد  إستقالة 

وال ته كمسيب وتعيين فلسيد إبرفهيم)

.
ً
أقد م مسيبف رد دف

قرفج جقم)5:)فلذي  نص على ما لي:)

فملحين) فألسا�شي  فلنظام  إعتماد 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

من) فلسادس  فلبند  في  تعد الت 

فلقانون فألسا�شي للشركة

بند جقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

تعد الت في فلبند فلسابع من فلقانون)

فألسا�شي للشركة

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809285.

07Iج

SOMADINCO

SERVIBEST
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SOMADINCO
إقامة ماروجل عماجة B جقم2 

حي فلقدس فلربنو�شي ، 20610، 
فلدفجفلبيضاء فملغرب

 SERVIBEST
شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

فلسعادة زنقة 7 عماجة 5 فلطابق 1 
فلشقة 1 فلقدس فلربنو�شي - 20610 

فلدفج فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

29ج529
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SERVIBEST
غرض فلشركة بإ جاز):)فلخدمات)

و فلتجاجة.
تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 1 فلطابق) (5 عماجة) (7 فلسعادة زنقة)
فلشقة)1)فلقدس فلربنو�شي)-)20610 

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: باجق) فلغني  فلسيد عبد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبد فلغني باجق عنوفنه(ف))
تسلطانت) سعيد  والد  زمرفن  دوفج 

0ج01 )مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبد فلغني باجق عنوفنه(ف))
تسلطانت) سعيد  والد  زمرفن  دوفج 

0ج01 )مرفكش فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)20 809.
08Iج

MINBAR AL ISTICHARA

CHEMIN DE COMMERCE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

MINBAR AL ISTICHARA
تجزئة ملسيبدي طريق ف   جقم 22 
ظهر فملحلة ، 60000، وردة فملغرب

CHEMIN DE COMMERCE شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 619 أ 2 
تجزئة فلسماجة 1 طريق أبم وردة 

60000 وردة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

38649
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.CHEMIN DE COMMERCE
تارر) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مستوجد
منعش عقاجي.

 2 أ) (619(: عنوفن فملقر فالرتماعي)
وردة) أبم  طريق  (1 فلسماجة) تجزئة 

60000)وردة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: بلقاسم) عيساوي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 500 (: محمد) عيساوي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عيساوي بلقاسم عنوفنه(ف))

 60000 مستفركي) لخرفجكة  ضوفج 

وردة فملغرب.

فلسيد عيساوي محمد عنوفنه(ف))

 60000 مستفركي) لخرفجكة  ضوفج 

وردة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عيساوي بلقاسم عنوفنه(ف))

 60000 مستفركي) لخرفجكة  ضوفج 

وردة فملغرب

فلسيد عيساوي محمد عنوفنه(ف))

 60000 مستفركي) لخرفجكة  ضوفج 

وردة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم) 19.

09Iج

GRANDS MOULINS DE BENI ENSAR

 GRANDS MOULINS DE

BENI ENSAR
شركة فملساهمة

تغييب تسمية فلشركة

 GRANDS MOULINS DE BENI

ENSAR

 BENI(ENSAR(BP 101 BENI

 ENSAR ، 62050، BENI(ENSAR

MAROC

 GRANDS MOULINS DE BENI

ENSAR شركة فملساهمة

وعنوفن مقرها فالرتماعي طريق 

مليلية بني فنصاج - 62000 فلناظوج 

فملغرب.

تغييب تسمية فلشركة
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جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 266

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تغييب) (2022 10) نا ر) في) فملؤجخ 

 GRANDS« من) فلشركة  تسمية 

إلى) (»MOULINS DE BENI ENSAR

. »BLANCAFLOR»

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) فالبتدفئية بالناضوج بتاجيخ)

2022)تحت جقم)127.

10Iج

STE TIB COMPT SARL AU

PLACE D ANDALOUS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شاجع فملرفبطين وزنقة 

فلبخاجي إقامة بغدفدي مكت  جقم 

05 ، 60000، وردة فملغرب

PLACE D ANDALOUS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 16 زنقة 

سيدي بومد ين فلطابق فالول - 

60000 وردة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

38645

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  1) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 PLACE(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.D ANDALOUS

غرض فلشركة بإ جاز):)مجزئ.

زنقة) (16 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

(- فالول) فلطابق  بومد ين  سيدي 

60000)وردة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد عزيزي جشيد):)160)حصة)
بقيمة)16.000)دجهم للحصة).

فلسيد عزيزي فحمد):)160)حصة)
بقيمة)16.000)دجهم للحصة).

فلسيد عزيزي عصام):)160)حصة)
بقيمة)16.000)دجهم للحصة).

فلسيد عزيزي محمد):)160)حصة)
بقيمة)16.000)دجهم للحصة).

 120 (: فاطنة) فلشيباني  فلسيدة 
حصة بقيمة)12.000)دجهم للحصة).
 80 (: خد جة) عزيزي  فلسيدة 

حصة بقيمة)8.000)دجهم للحصة).
فلسيدة عزيزي سميبة):)80)حصة)

بقيمة)8.000)دجهم للحصة).
80)حصة) (: فلسيدة عزيزي غزالن)

بقيمة)8.000)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد عزيزي جشيد عنوفنه(ف))حي)
فلربيع زنقة فلصباج)1)جقم15 60000 

وردة فملغرب.
عنوفنه(ف)) فحمد  عزيزي  فلسيد 
ج2  عماجة) معرفج  زنقة  فلقدس  حي 

فلشقة0ج 60000)وردة فملغرب.
عنوفنه(ف)) عصام  عزيزي  فلسيد 
9ج  جقم) لويزة  زنقة  فلقدس  حي 

60000)وردة فملغرب.
فلسيد عزيزي محمد عنوفنه(ف))حي)
 60000 9ج  فلقدس زنقة لويزة جقم)

وردة فملغرب.
فاطنة) فلشيباني  فلسيدة 
عنوفنه(ف))حي فلقدس زنقة لويزة جقم)

9ج 60000)وردة فملغرب.
فلسيدة عزيزي خد جة عنوفنه(ف))
 15 جقم) (1 حي فلحكمة زنقة فلرحمة)

60000)وردة فملغرب.
عنوفنه(ف)) عزيزي سميبة  فلسيدة 
9ج  جقم) لويزة  زنقة  فلقدس  حي 

60000)وردة فملغرب.
عنوفنه(ف)) غزالن  عزيزي  فلسيدة 
9ج  جقم) لويزة  زنقة  فلقدس  حي 

60000)وردة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عزيزي جشيد عنوفنه(ف))حي)
فلربيع زنقة فلصباج)1)جقم15 60000 

وردة فملغرب
عنوفنه(ف)) عصام  عزيزي  فلسيد 
9ج  جقم) لويزة  زنقة  فلقدس  حي 

60000)وردة فملغرب
عنوفنه(ف)) عزيزي سميبة  فلسيدة 
9ج  جقم) لويزة  زنقة  فلقدس  حي 

60000)وردة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)192.

11Iج

preficos

FAVORABLE IMMEUBLE
شركة ذفت مسؤلية محدودة

 ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

preficos
 mohamed bouziane résidence

 farhataine 2 appt 11 casablanca
 derb(feriha(rue 2 n 23، 20400،

casablanca casablanca
FAVORABLE IMMEUBLE شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 26 محج 
مرس فلسلطان فلطابق فالول جقم ج 

فنفا  2055 فلدفج فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

528729
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (17
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.FAVORABLE IMMEUBLE

منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
عقاجي.

:)26)محج) عنوفن فملقر فالرتماعي)
ج  مرس فلسلطان فلطابق فالول جقم)

فنفا) 2055)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
(: فلعزيز) عبد  بوعادل  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلعزيز) عبد  بوعادل  فلسيد 
عنوفنه(ف))تجزئة جياض فلساحل جقم)
برشيد) (20 50 حدفلسوفلم) (860

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلعزيز) عبد  بوعادل  فلسيد 
عنوفنه(ف))تجزئة جياض فلساحل جقم)
برشيد) (20 50 حدفلسوفلم) (860

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)528729.

12Iج

STE CAC CONSEIL

TAALIMENLIGNE PRIVE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL
 N°19 BLOC(J5 CITE(DAKHLA
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
TAALIMENLIGNE PRIVE شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلشقة 
جقم 01 فلطابق فلثاني حي بوزكاج 

جقم 612 مسدوجة ترفست - 86350 
فنزكان فملغرب
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تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

25227

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.TAALIMENLIGNE PRIVE

غرض فلشركة بإ جاز):)-)فلتكوين)

فملستمر

-)فلتكوين فملنهي

-)خدمات معلوماتية

-)تكوين عن بعد.

فلشقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
بوزكاج) حي  فلثاني  فلطابق  (01 جقم)
 86350(- جقم)612)مسدوجة ترفست)

فنزكان فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلطهيبي) فملهدي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فملهدي فلطهيبي عنوفنه(ف))

عماجة)9 )شقة)02)فقامة فلسعادة)2 

حي فملحمدي)80000)فكاد ر فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فملهدي فلطهيبي عنوفنه(ف))

عماجة)9 )شقة)02)فقامة فلسعادة)2 

حي فملحمدي)80000)فكاد ر فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بانزكان  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)116.

Iج1ج

MLM FINANCE

MY ROOTS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU(N°19 4 EME(ETAGE

 MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

MY ROOTS شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
مسلم تجزئة بوكاج طابق ج جقم  1 

باب دكالة مرفكش - 0000  مرفكش 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
ج12177

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 MY (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ROOTS
تصد ر) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
و) فملعاجض  تنظيم  و  فالجكان  زيت 

فالحتفاالت).
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
جقم) 1  ج) مسلم تجزئة بوكاج طابق)
0000 )مرفكش) باب دكالة مرفكش)-)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: شوقي) مروة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيدة مروة شوقي عنوفنه(ف))دو)

02ج/11 2000)فنفيبس) ريبالسكاجي)

بلجيكا)2000)أنتويرب بلجيكا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيدة مروة شوقي عنوفنه(ف))دو)

02ج/11 2000)فنفيبس) ريبالسكاجي)

بلجيكا)2000)أنتويرب بلجيكا

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1712ج1.

I 1ج

BTP CONSULTANTS

BTP CONSULTANTS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

BTP CONSULTANTS

تجزئة فلوحدة بلوك D جقم 578 

فلعيون ، 70000، فلعيون فملغرب

BTP CONSULTANTS شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

فلوحدة بلوك D جقم 578 فلعيون - 

70000 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

33655

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 19) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 BTP (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.CONSULTANTS

فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)
دجفسة) و  فالستشاجية  فلعمومية 

فملشاجيع).وفلتنظيف فلصناعي....
تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
(- فلعيون) (578 جقم) (D فلوحدة بلوك)

70000)فلعيون فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) سفيان  فلغول  فلسيد 
زنقة فحمد فوحفيب ت تجزئة فلقوفت)
فلعيون) (70000 فلعيون) فملساعدة 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) سفيان  فلغول  فلسيد 
زنقة فحمد فوحفيب ت تجزئة فلقوفت)
فلعيون) (70000 فلعيون) فملساعدة 

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)178/2022.
15Iج

Cap Conseils

LMLS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,ج0ج
20390، Casablanca(Maroc
LMLS شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي إقامة 
زكية شاجع فلشفشاوني عين فلسبع - 

ج2025 فلدفج فلبيضاء فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
1ج20 .

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج) (2021 06) وليوز) في) فملؤجخ 
حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة)
 100.000 جأسمالها) مبلغ  (LMLS
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دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي إقامة)
زكية شاجع فلشفشاوني عين فلسبع)-)
فلدفج فلبيضاء)فملغرب نتيجة) ج2025)

ل):)إفالس فلشركة.
إقامة) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
زكية شاجع فلشفشاوني عين فلسبع)-)

ج2025)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

و) لحرفي�شي  محمد  فلسيد(ة))
موجيال) (66023 موجيال) عنوفنه(ف))

كندف كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)
إقامة زكية شاجع فلشفشاوني عين) (:

فلسبع فلدفج فلبيضاء
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج0  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)095ج80.
316I

fidomek

LOUJY TRAV
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
LOUJY TRAV شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 27 
تجزئة فلنعيم 2 مكناس 50000 

مكناس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

52917
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 ماجس) (16
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 LOUJY(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAV
فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مختلفة-فملتاررة).
 27 جقم) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
 50000 مكناس) (2 فلنعيم) تجزئة 

مكناس فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: محمد) فسرفطي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فسرفطي محمد عنوفنه(ف))
 50000  2 فلنسيم) تجزئة  8ج1)

مكناس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فسرفطي محمد عنوفنه(ف))
 50000  2 فلنسيم) تجزئة  8ج1)

مكناس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
أبريل) (05 بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)1 17.
17Iج

AJBAR CONSULTING

STE QUICK MED
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30050، FES
فملغرب

STE QUICK MED شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي سيدي 
معروف شاجع أبو بكر فلقادجي مكت  

جقم 2 عماجة 2 بانوجفما م س 1 - 
20520 فلدفج فلبيضاء فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

17ج95 .
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تم تعيين) 29)درنرب) فملؤجخ في)
مسيب رد د للشركة فلسيد(ة))أرباج)

مصع  كمسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)8 17.

18Iج

KA

MAROC CHIRURGIE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وفاة شريك

KA
 16rue 169 grp(h(oulfa
 casablanca ، 27223،
CASABLANCA MAROC

MAROC CHIRURGIE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 16 شاجع 
169 مجموعة ح أولفا - 20220 

فلدفج فلبيضاء فملغرب.
وفاة شريك

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
7279ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2021 أكتوبر) في) 0) فملؤجخ 
فلفتاح) عبد  فلشريك  بوفاة  فإلعالم 
فلوجثة) على  توزيع حصصه  و  دليل 
)لرسم فإلجفثة فملؤجخ في)ج1)شتنرب)

ً
تبعا

2021)بالشكل فألتي):
(، دليل) فلد ن  صالح  فلسيد(ة))

20 )حصة).
(، دليل) فلحميد  عبد  فلسيد(ة))

20 )حصة).
 160 (، جشدي) لكبيبف  فلسيد(ة))

حصة).
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 29 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

أكتوبر)2021)تحت جقم)9ج7982.

19Iج

 MAITRE CHADINE HAYOUN NOTAIRE A

TETOUAN

شركة ايموبيليير ميديتراني 

سيميد
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 MAITRE CHADINE HAYOUN

NOTAIRE A TETOUAN

 AV(AL(JOULANE, COMPLEXE

 WILAYA(CENTER, BLOC 4, IMM

 A, BUREAU(N°19 ، 93000،

TETOUAN morocco

شركة ف موبيلييب ميد تبفني سيميد 

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع ربل 

بويبالن زنقة 7 جقم 17 مكرج 000ج9 

تطوفن فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

0805ج

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 06) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

ف موبيلييب ميد تبفني سيميد.

فنعاش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي).

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
مكرج) (17 جقم) (7 ربل بويبالن زنقة)

000ج9)تطوفن فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
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فلدفودي) كريم  محمد  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).
(: فلدفودي) كريم  محمد  فلسيد 

1000)بقيمة)100)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلدفودي) كريم  محمد  فلسيد 
عنوفنه(ف))طريق طريطة فيال فلدفودي)

جقم)106 000ج9)تطوفن فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلدفودي) كريم  محمد  فلسيد 
عنوفنه(ف))طريق طريطة فيال فلدفودي)

جقم)106 000ج9)تطوفن فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بتطوفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)-.
20Iج

carrelage marbre travaux

BEYOND THE MIRROR
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

carrelage marbre travaux
 QI marrakech quartier,28ج

 industriel، 40100، marrakech
maroc

BEYOND THE MIRROR شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 36 ملتقى 
شاجع طاجق إبن زياد و شاجع فلحرية 

عماجة دفني فلطابق فلثاني جقم 
11 ڭيليز مرفكش 0000  مرفكش 

فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
17ج95.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج حل) (2021 نونرب) (08 فملؤجخ في)
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
 BEYOND THE فلوحيد) فلشريك 
 10.000 جأسمالها) مبلغ  (MIRROR
فإلرتماعي) مقرها  وعنوفن  دجهم 

و) زياد  إبن  طاجق  شاجع  ملتقى  (36
فلطابق) دفني  عماجة  فلحرية  شاجع 
  0000 11)ڭيليز مرفكش) فلثاني جقم)
مرفكش فملغرب نتيجة ل):)فلحل فملبكر)

وفلتصفية فلود ة.
و حدد مقر فلتصفية ب)36)ملتقى)
شاجع طاجق إبن زياد و شاجع فلحرية)
 11 جقم) فلثاني  فلطابق  دفني  عماجة 
ڭيليز مرفكش)0000 )مرفكش فملغرب.)

و عين:
و) فلفكرف�شي  حفيضة  فلسيد(ة))
مرفكش) ميمون  سيدي  عنوفنه(ف))
(ة)) 0000 )مرفكش فملغرب كمصفي)

للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1790ج1.
21Iج

ACSERIS(Expert-comptable

COPALUB
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ACSERIS(Expert-comptable
 Rue Allal Ben Abdellah 20
 Rés(Yasmine(n°14 ، 90000،

TANGER Maroc
COPALUB شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 5ج إقامة 
أمال ج ب 5ج جقم   س - 90000 

طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

707ج12
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (2 
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.COPALUB
فستيبفد) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وفملنتجات) فملوفد  رميع  وتصد ر 
فلتشحيم) بزيوت  فملتعلقة 

وإكسسوفجفت فلسياجفت.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)5ج)إقامة)
 90000 (- س) جقم) ) 5ج) ب) ج) أمال)

طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد محي محسين):)100)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) محسين  محي  فلسيد 
518)تجزئة فملكزفج زنقة كوناكري حي)

مساي)1000ج)صفرو فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) محسين  محي  فلسيد 
518)تجزئة فملكزفج زنقة كوناكري حي)

مساي)1000ج)صفرو فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)616.
22Iج

ACSERIS(Expert-comptable

NSCOMPAGNY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

ACSERIS(Expert-comptable
 Rue Allal Ben Abdellah 20
 Rés(Yasmine(n°14 ، 90000،

TANGER Maroc
NSCOMPAGNY شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي طريق 

تطوفن تجزئة إبن بطوطة فلطابق ج 

جقم 62 - 90000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

705ج12

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (29

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.NSCOMPAGNY

تصنيع) (• (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملالبس

بيع وفستيبفد وتصد ر فملنتجات) (•

فلنسيجية.

طريق) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

ج  تطوفن تجزئة إبن بطوطة فلطابق)
جقم)62)-)90000)طنجة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

 CHAVAILLAUD فلسيدة)

NADIA(SANDRA(:(75)حصة بقيمة)

100)دجهم للحصة).

 MORIN CHRISTOPHE فلسيد)

حصة) (HEIMANA( PASCAL( :( 25

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

 CHAVAILLAUD فلسيدة)

NADIA SANDRA)عنوفنه(ف))فرنسا)

0ج1ج9)فرنسا فرنسا.

 MORIN CHRISTOPHE فلسيد)

عنوفنه(ف)) (HEIMANA PASCAL

فرنسا)0 1 9)فرنسا فرنسا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 CHAVAILLAUD فلسيدة)

NADIA SANDRA)عنوفنه(ف))فرنسا)

0ج1ج9)فرنسا فرنسا.
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 MORIN CHRISTOPHE فلسيد)

عنوفنه(ف)) (HEIMANA PASCAL

فرنسا)0 1 9)فرنسا فرنسا

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)615.

Iج2ج

PIECES JNSS S.A.R.L

PIECES J-N-S-S
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

PIECES JNSS S.A.R.L

شاجع وفد دجعة جقم 10 ، 000ج9، 

تطوفن فملغرب

PIECES(J-N-S-S شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

وفد دجعة جقم 10 - 000ج9 تطوفن 

فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.19187

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

جفع) تم  (2021 درنرب) (06 في) فملؤجخ 
جأسمال فلشركة بمبلغ قدجه)»80.000 

إلى) دجهم«) (80.000« أي من) دجهم«)

«160.000)دجهم«)عن طريق):)تقد م)

حصص نقد ة أو عينية.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

درنرب) (15 فالبتدفئية بتطوفن بتاجيخ)

2021)تحت جقم)7456.

I 2ج

فئتمانية فلهوفجي ش د م م دفت فلشريك فلوحيد

نيس نورتي ترانس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

فئتمانية فلهوفجي ش د م م دفت 

فلشريك فلوحيد

ج18 شاجع وفلي فلعهد مركز فنريا 

مكت  جقم 26 طنجة طنجة، 

90000، طنجة فملغرب

نيس نوجتي ترفنس

 شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع مولي 

 وسف قيسرية ميموزة دكان جقم 

67 طنجة طنجة 90000 طنجة 

فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.90855

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2021 شتنرب) (08 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

لحلو) نسرين  (ة)) فلسيد) تفويت 

500)حصة فرتماعية من أصل)500 

حصة لفائدة فلسيد)(ة))حمد فلحمر)

بتاجيخ)08)شتنرب)2021.

لحلو) خالد  (ة)) فلسيد) تفويت 

500)حصة فرتماعية من أصل)500 

حصة لفائدة فلسيد)(ة))محمد فلحمر)

بتاجيخ)08)شتنرب)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

شتنرب) (21 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)246191.

25Iج

MOORISH

MAGIC STRUCTURE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

9ج شاجع لال  اقوت فلطابق 5 شقة د 

، 20080، فلدفج فلبيضاء فملغرب

 MAGIC STRUCTURE

شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زفوية 

شاجع عبد فملومن و زنقة سمية، 

إقامة شهرزفد ج فلطابق   فلرقم 

20 فلنخيل - 0 ج20 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

77ج529

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.MAGIC STRUCTURE

نجاجة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألملنيوم وفملعدن وفلبالستيك.

زفوية) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

سمية،) زنقة  و  فملومن  عبد  شاجع 

فلرقم) فلطابق) ) ج) شهرزفد) إقامة 

فلدفج فلبيضاء) 0 ج20) (- فلنخيل) (20

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 98.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

 980 (: بولعجا ن) زكرياء) فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد زكرياء)بولعجا ن عنوفنه(ف))

أهل) (58 زنقة) أ  مجموعة  (1 سالم)

فلغالم)20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد زكرياء)بولعجا ن عنوفنه(ف))

أهل) (58 زنقة) أ  مجموعة  (1 سالم)

فلغالم)20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)0ج 809.

326I

GLOBAL PHYTO

أوليفيدا سارل
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

GLOBAL PHYTO
 INARA 2 RUE 18 N°34

 CASABLANCA(INARA 2 RUE 18
 N°34 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC
أوليفيدف ساجل شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة(في طوج 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زفوية شاجع 
فلقدس و شاجع 2 ماجس إقامة مجد 
عماجة ج شقة 5 - 00ج20 فلبيضاء 

فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
85001ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج حل) (2021 نونرب) (15 فملؤجخ في)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 
جأسمالها) مبلغ  ساجل  أوليفيدف 
مقرها) وعنوفن  دجهم  (100.000
فإلرتماعي زفوية شاجع فلقدس و شاجع)
2)ماجس إقامة مجد عماجة ج شقة)5 
(: فلبيضاء)فملغرب نتيجة ل) 00ج20) (-

قوة فملنافسة..
زفوية) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
2)ماجس إقامة) شاجع فلقدس و شاجع)
00ج20  (- (. (5 شقة) ج  عماجة  مجد 

فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

و) فلحق  بان  هللا  عبد  فلسيد(ة))
فلجد د) فملغرب  2ج5) جقم) عنوفنه(ف))
92000)فلعرفئش فملغرب كمصفي)(ة))

للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 29 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)45461.

27Iج
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فئتمانية فلهوفجي ش د م م دفت فلشريك فلوحيد

نيس نورتي ترانس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

فئتمانية فلهوفجي ش د م م دفت 
فلشريك فلوحيد

ج18 شاجع وفلي فلعهد مركز فنريا 
مكت  جقم 26 طنجة طنجة، 

90000، طنجة فملغرب
نيس نوجتي ترفنس شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

موفي  وسف قيسرية ميموزة دكان 
جقم 67 طنجة طنجة 90000 طنجة 

فملغرب.
تعيين مسيب رد د للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.90855

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تم تعيين) 08)شتنرب) فملؤجخ في)
مسيب رد د للشركة فلسيد(ة))فلحمر)

حامد كمسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
شتنرب) (21 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)246191.
28Iج

AITO

EXELENCE MARTIL
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

EXELENCE MARTIL
 شركة ذفت مسؤولية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
 مقرها فإلرتماعي: شاجع قناة 

فلسويس جقم   إقامة فألندلس 
فلشقة   مرتيل

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
0771ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤولية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

EXELENCE MARTIL
فلتدجي ) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملنهي وفملستمر
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
إقامة فألندلس) قناة فلسويس جقم) )

فلشقة) )مرتيل
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 90.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
 100 حصة بقيمة) (900 (: فلسيد)

دجهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد هشام فلزهر عنوفنه شاجع)
 2 فلشقة) (1 فلطابق) فلجزفئر جقم)  )

مرتيل
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء)

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد هشام فلزهر عنوفنه شاجع)
 2 فلشقة) (1 فلطابق) فلجزفئر جقم)  )

مرتيل
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
07) نا ر) بتاجيخ) بتطوفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)0367

29Iج

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

GHDICH FRERES
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

فلطابق فلثالث شاجع عالل فبن عبد 
هللا جقم 2ج فلريش ، 00 52، فلريش 

فملغرب
GHDICH FRERES شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي قصر تسال 

بوزمو فملشيل - 00 52 فلريش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1 0ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (21

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. GHDICH FRERES

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالشغال) و  فلغيب  لحساب  فلبضائع 

فملختلفة.

قصر) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

تسال بوزمو فملشيل)-)00 52)فلريش)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فغديش فسماعيل):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فسماعيل) فغديش  فلسيد 

قصر تسال بوزمو فملشيل) عنوفنه(ف))

00 52)فلريش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فسماعيل) فغديش  فلسيد 

قصر تسال بوزمو فملشيل) عنوفنه(ف))

00 52)فلريش فملغرب

تم فإل دفع فلقانوني ب-)بتاجيخ)ج1 

 نا ر)2022)تحت جقم)15.

0Iجج

GLOBAL PHYTO

 BRL HEATHCARE
S.A.R.L.AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

GLOBAL PHYTO

 INARA 2 RUE 18 N°34

 CASABLANCA(INARA 2 RUE 18

 N°34 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

 BRL HEATHCARE S.A.R.L.AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زفوية شاجع 

فلقدس و شاجع 2 ماجس إقامة مجد 

عماجة ج شقة 5 - 00ج20 فلبيضاء 

فملغرب .

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

1ج70  .

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

2021)تقرج حل) 02)شتنرب) فملؤجخ في)

ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 

 BRL HEATHCARE(فلشريك فلوحيد

S.A.R.L.AU)مبلغ جأسمالها)100.000 

دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي زفوية)

2)ماجس إقامة) شاجع فلقدس و شاجع)

00ج20  (- (5 شقة) ج  عماجة  مجد 

قوة) (: ل) نتيجة  فملغرب  فلبيضاء)

فملنافسة..

زفوية) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 

2)ماجس إقامة) شاجع فلقدس و شاجع)

00ج20  (- (5 شقة) ج  عماجة  مجد 

فلبيضاء.)فملغرب.)

و عين:

فلسيد(ة))عبد فلرحمن بان فلحق)

فلصناعي) فلحي  7ج1) عنوفنه(ف)) و 

فملغرب) خريبكة  (25020 فالمل) حي 

كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية.
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 29 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)45462.

1Iجج

مـكـتـ  فلـمحـاسـبـة و فلـخـبـرة حـمـدفوي  ـحـيـى

BRAKAD ALU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

مـكـتـ  فلـمحـاسـبـة و فلـخـبـرة 

حـمـدفوي  ـحـيـى
18 شـاجع بـوج سـعـيـد I18 شـاجع بـوج 

OUJDA MAROC ،60000 ،سـعـيـد

BRAKAD ALU شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد(في 

طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي طريق 

تازة شاجع فلبكاي لهبيل جقم 190 - 

60000 وردة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.19795

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

2021)تقرج حل) فملؤجخ في)06)غشت)

ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 

فلشريك فلوحيد)BRAKAD ALU)مبلغ)
وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)

شاجع) تازة  طريق  فإلرتماعي  مقرها 

 60000 (- (190 جقم) لهبيل  فلبكاي 

وردة فملغرب نتيجة ل):)تحصيل عجز)

 فوق ثالث أجباع جأسمال فلشركة.

و حدد مقر فلتصفية ب طريق تازة)

190)فملغرب) شاجع فلبكاي لهبيل جقم)

60000)وردة فملغرب.)

و عين:

و) قدوجي  فبرفهيم  فلسيد(ة))

فلسرفق) عوينت  طريق  عنوفنه(ف))

 60000  1 9 فلطلحاوي جقم) تجزئة 

وردة فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
شتنرب) (10 بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)209ج.
2Iجج

MOORE CASABLANCA

مافودير پريفا
إعالن متعدد فلقرفجفت

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC
مافود ر پريفا »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: كم 9، 
طريق فلجد دة - - فلدفجفلبيضاء 

فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.120219

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)10)نونرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
نقل) سند  قرأوف  بأنهم  فلشركاء)  قر 
ملكية أسهم شركة مافود ر غروپ)،)
ممثلة بمد رها فلسيد محمد إبرفهيم)
لصالح) ((1) بسهم وفحد) (، فلسالوي)
(، فلسالوي) إبرفهيم  محمد  فلسيد 
 26 موفليد) من  (، فلجنسية) مغربي 
ماجس)1958)في فلدفج فلبيضاء)،)ويقيم)
زفوية شاجع ليدو) (، في فلدفج فلبيضاء)
حامل ب.ت.و) (، ،فنفا) تاماجيس) وألي 
جقم)B37836.)تم هذف فلبيع بسعر بيع)
915)دجهم للسهم فلوفحد أي بسعر)
دجهم.) وففق) (915,00 قدجه) إرمالي 
هذف) على  (، فلغرض) لهذف  (، فلشركاء)
فلنقل.)كما أنهم يستغنون عن إخطاج)
للمادة) وفًقا  (، فلنقل) بهذف  فلشركة 
من قانون فاللتزفمات وفلعقود.) (195
لرأس) فلجد د  فلتوزيع  فإن  (، لذلك)
فلسيد) فملال  كون على فلنحو فلتالي:)
2000ج  فلسالوي) فبرفهيم  محمد 
سهم مجموعة مافودج ويمثلها فلسيد)
 15000 فلسالوي) فبرفهيم  محمد 

 8000 الجفكي) أمينة  فلسيدة  (- سهم)
ألف) وخمسون  خمسة  أي  (* سهم)

سهم كل منها ب100)دجهم)
على) فلذي  نص  (:2 جقم) قرفج 
قرأوف) قد  بأنهم  فلشركاء) ما لي:) قر 
عقد فلتربع باألسهم من قبل فلسيد)
لوفحد) فلسالوي  إبرفهيم  محمد 
سهم) ((21000) ألف) وعشرين 
(، پريفا) مافود ر  شركة  في   ملكها 
زورته فلسيدة أمينة الجفكي) لصالح:)
 1 في) ولدت  (، فلجنسية) مغربية  (،
وتقيم) (، بالدفج فلبيضاء) (1960  نا ر)
بالدفج فلبيضاء)،)زفوية شاجع ليدو وألي)
حاملة ب.ت.و جقم) (، ،فنفا) تاماجيس)
؛) 000ج)سهم) ما مجموعه) (A68796
حمزة) فلسيد  (• فطفاله:) ـ)
فلسالوي)،)مغربي فلجنسية)،)موفليد)
(، في فلدفج فلبيضاء) (1987 أبريل) (25
شاجع) زفوية  (، فلبيضاء) بالدفج  مقيم 
صاح ) (، ،فنفا) تاماجيس) وألي  ليدو 
ب.ت.و جقم)BE808986)ما مجموعه)
5000)سهم)؛)•)فلسيدة كنزة فلسالوي)
 25 في) ولدت  (، فلجنسية) مغربية  (،
(، فلبيضاء) بالدفج  (1989 سبتمرب)
زفوية شاجع) (، مقيمة بالدفج فلبيضاء)
ليدو وألي تاماجيس)،فنفا)،)حاصلة على)
ب.ت.و جقم)ج110جBE8)ما مجموعه)
5000)سهم)؛)•)فلسيدة نوج فلسالوي)
 21 في) ولدت  (، فلجنسية) مغربية  (،
 نا ر)1995)في فلدفج فلبيضاء)،)مقيمة)
بالدفج فلبيضاء)،)زفوية شاجع ليدو وألي)
تاماجيس)،فنفا)،)حاصلة على ب.ت.و)
  000 ما مجموعه) (BE878500 جقم)
(، فلسالوي) إ مان  فلسيدة  (• ؛) سهم)
أبريل) (19 موفليد) (، مغربية فلجنسية)
مقيمة) (، فلبيضاء) فلدفج  في  (1999
بالدفج فلبيضاء)،)زفوية شاجع ليدو وألي)
تاماجيس)،فنفا)،)حاصلة على ب.ت.و)
  000 ما مجموعه) (BE89910ج جقم)
لهذف فلغرض) (، سهم.) وففق فلشركاء)
،)على هذف فلتربع.)كما أنهم يستغنون)
فلتربع) بهذف  فلشركة  إخطاج  عن 
باألسهم)،)وفًقا للمادة)195)من قانون)
فإن) (، لذلك) وفلعقود.) فاللتزفمات 
فلتوزيع فلجد د لرأس فملال  كون على)
فبرفهيم) محمد  فلسيد  فلتالي:) فلنحو 
فلسيدة) سهم  (11000 فلسالوي)

فلسيد) سهم  (11000 الجفكي) أمينة 
سهم فلسيدة) (5000 حمزة فلسالوي)
فلسيدة) سهم  (5000 فلسالوي) كنزة 
فلسيدة) سهم  ( 000 فلسالوي) نوج 
إ مان فلسالوي)000 )سهم مجموعة)
فلسيد) سهم  مثلها  (15000 مافودج)
محمد فبرفهيم فلسالوي)*)أي خمسة)
وخمسون ألف سهم كل منها ب)100 

دجهم.
قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)
(، أعاله) فملذكوجة  للقرفجفت  نتيجة 
7)من فلنظام) و) (6 تم تعد ل فملادتين)
فملادة) فلتالي:) فلنحو  على  فألسا�شي 
أسماؤهم) فلتالية  فلشركاء) 6:) قوم 
(- وهي:) (

ً
نقدف فملساهمات  بتقد م 

فلسالوي) إبرفهيم  محمد  فلسيد 
1.100.000,00)دجهم)-)فلسيدة أمينة)
1.100.000,00)دجهم)-)فلسيد) الجفكي)
حمزة فلسالوي)500.000,00)دجهم)-)
 500.000,00 فلسيدة كنزة فلسالوي)
فلسالوي) نوج  فلسيدة  (- دجهم)
فلسيدة إ مان) (- دجهم) ( 00.000,00
(- دجهم) ( 00.000,00 فلسالوي:)
 1.500.000,00 مافودج) مجموعة 
فبرفهيم) محمد  فلسيد  دجهم  مثلها 
ما مجموعه خمسة) أي  (* فلسالوي)
دجهم) ألف  وخمسمائة  مال ين 
7:)جأس فملال) )5.500.000,00))فملادة)
 بلغ جأس مال فلشركة خمسة مال ين)
 (5.500.000,00) ألف) وخمسمائة 
خمسة) إلى  مقسمة  وهي  دجهم.)
سهًما) ((55000) ألف) وخمسون 
دجهم للسهم) ((100,00) بقيمة مائة)
مكتتبة بالكامل ومدفوعة بالكامل) (،
بما  تناس ) للشركاء) ومخصصة 
فلسيد) (- وهي:) (، مساهماتهم) مع 
 11000 فلسالوي) فبرفهيم  محمد 
 11000 فلسيدة فمينة الجفكي) (- سهم)
 5000 فلسيد حمزة فلسالوي) (- سهم)
 5000 )-)فلسيدة كنزة فلسالوي)

ً
سهما

  000 فلسيدة نوج فلسالوي) (- (
ً
سهما

سهم)-)فلسيدة ف مان فلسالوي)000  
سهم)-)شركة مافود ر غروپ)15000 
فبرفهيم) محمد  فلسيد  سهم  مثلها 
ما مجموعه خمسة) أي  (* فلسالوي)

وخمسون ألف سهم)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
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بند جقم)6:)فلذي  نص على ما لي:

أسماؤهم) فلتالية  فلشركاء)  قوم 

(- وهي:) (
ً
نقدف فملساهمات  بتقد م 

فلسالوي) إبرفهيم  محمد  فلسيد 

1.100.000,00)دجهم)-)فلسيدة أمينة)

1.100.000,00)دجهم)-)فلسيد) الجفكي)

حمزة فلسالوي)500.000,00)دجهم)-)

 500.000,00 فلسيدة كنزة فلسالوي)

فلسالوي) نوج  فلسيدة  (- دجهم)

فلسيدة إ مان) (- دجهم) ( 00.000,00

(- دجهم) ( 00.000,00 فلسالوي:)

 1.500.000,00 مافودج) مجموعة 

فبرفهيم) محمد  فلسيد  دجهم  مثلها 

ما مجموعه خمسة) أي  (* فلسالوي)

دجهم) ألف  وخمسمائة  مال ين 

.(5.500.000,00(

بند جقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

فلشركة) مال  جأس  فملال  بلغ  جأس 

ألف) وخمسمائة  مال ين  خمسة 

)5.500.000,00))دجهم.)وهي مقسمة)

 (55000) إلى خمسة وخمسون ألف)

دجهم) ((100,00) مائة) بقيمة  سهًما 

بالكامل ومدفوعة) مكتتبة  (، للسهم)

بما) للشركاء) ومخصصة  بالكامل 

(- وهي:) (، مساهماتهم) مع   تناس  

فلسالوي) فبرفهيم  محمد  فلسيد 

فلسيدة فمينة الجفكي) (- سهم) (11000

11000)سهم)-)فلسيد حمزة فلسالوي)

)-)فلسيدة كنزة فلسالوي)
ً
5000)سهما

فلسيدة نوج فلسالوي) (- (
ً
سهما (5000

000 )سهم)-)فلسيدة ف مان فلسالوي)

-)شركة مافود ر غروپ) 000 )سهم)

محمد) فلسيد  سهم  مثلها  (15000

أي ما مجموعه) (* فبرفهيم فلسالوي)

خمسة وخمسون ألف سهم

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)805897.

Iججج

audilex accounting

SOBAMAF
إعالن متعدد فلقرفجفت

audilex accounting

 rue al mouzdalifa imm sami

 n°17 ، 40000، marrakech

maroc

SOBAMAF »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: جقم 25 

شاجع محمد فلخامس فلحي فالدفجي 

فمزميز - ج210  فمزميز فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

ج1559.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)21)أكتوبر)2021)تم فتخاذ)

فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فاطمة) للسيدة  حصة  (890 تفويت)

للسيد عبد فلعزيز) 0جج) فلزجهوني و)

فلفا ز.هذف) ف من  فلسيد  فلى  فلفا ز 

فالخيب فلذي حصل على)1220)حصة.

قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

 155.000 من) فلشركة  جفسمال  جفع 

دجهم فلى)05.000 )دجهم

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

حصص فلشركاء

بند جقم)7):)فلذي  نص على ما لي:)

مبلغ جفسمال فلشركة

على) فلذي  نص  (:15 جقم) بند 

ما لي:)تعيين فملسيب

على) فلذي  نص  (:16 جقم) بند 

ما لي:)سلطات فملسيب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 1) نا ر) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1797ج1.

I جج

OTHMANE

ZRIAB IMMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

OTHMANE

تجزئة تسلطانت جقم 215 سيبع 

مرفكش ، 0000 ، مرفكش فملغرب

ZRIAB IMMO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي  رماس 

2 ب 15 شقة جقم 205 مرفكش - 

0000  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

121515

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (19

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 ZRIAB(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMMO

منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي).

:) رماس) فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

(- مرفكش) (205 جقم) شقة  (15 ب) (2

0000 )مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 100 (: زجيويل) هللا  عبد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 100 (: زجيويل) هللا  عبد  فلسيد 

بقيمة)100)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبد هللا زجيويل عنوفنه(ف))

فملكيس)2)جقم)210)فلنخيل فلجنوبي)

0000 )مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء)
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عبد هللا زجيويل عنوفنه(ف))
فملكيس)2)جقم)210)فلنخيل فلجنوبي)

0000 )مرفكش فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
27) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1207ج1.

5Iجج

FIDUCIAIRE RICH

SOUFIKA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
SOUFIKA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي قصر 
بوزمو,رماعة بوزمو, فلريش - 
ميدلت- - 00 52 فلريش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

9 0ج
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. SOUFIKA
-فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مختلفة
-نقل فلبضائع لحساب فلغيب.

قصر) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
(- فلريش) بوزمو,) بوزمو,رماعة 

ميدلت-)-)00 52)فلريش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
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 500.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

000.ج  (: حسن) فملهدي  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 1.000 (: لحسن) مهري  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 1.000 (: محمد) بوسعيد  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) حسن  فملهدي  فلسيد 
قصر بوزمو,)فملشيل)00 52)فلريش)

فملغرب.
عنوفنه(ف)) لحسن  مهري  فلسيد 
قصر ف ت علي ويكو فوتربات فملشيل)

00 52)فلريش فملغرب.
فلسيد بوسعيد محمد عنوفنه(ف))
قصر بوزمو,)فملشيل)00 52)فلريش)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) حسن  فملهدي  فلسيد 
قصر بوزمو,)فملشيل)00 52)فلريش)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاجيخ) بميدلت  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)ج .
336I

fidomek

 SOCIETE MAHJOUBI
ISKANE SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
 SOCIETE MAHJOUBI ISKANE
SARL AU شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 
فلرب د ة جقم 0 5 رماعة مجاط 
مكناس - 50000 مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
55171

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) ج2)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 SOCIETE MAHJOUBI ISKANE

.SARL AU
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي
فألشغال فملتنوعة

تارر في موفد فلبناء.
تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
مجاط) رماعة  (5 0 جقم) فلرب د ة 

مكناس)-)50000)مكناس فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
(: فلعزيز) عبد  محجوبي  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلعزيز) عبد  محجوبي  فلسيد 
رنان) تجزئة  (59 جقم) عنوفنه(ف))
مكناس) فلتاني  فلطابق  فلزيتون 

50000)مكناس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلعزيز) عبد  محجوبي  فلسيد 
رنان) تجزئة  (59 جقم) عنوفنه(ف))
مكناس) فلتاني  فلطابق  فلزيتون 

50000)مكناس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)225.
7Iجج

FIDUCIAIRE RICH

BOUENGAREFTRAV
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
BOUENGAREFTRAV شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 
قصر بوينكاجف , رماعة كرس 

تعاللين,فلريش - ميدلت- - 00 52 
فلريش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
ج05ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. BOUENGAREFTRAV
-فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مختلفة.
(: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
كرس) رماعة  (, بوينكاجف) قصر 
 52 00 (- ميدلت-) (- تعاللين,فلريش)

فلريش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فحدو محمد):)1.000)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) محمد  فحدو  فلسيد 

 52 00 فلريش) (, بوينكرف) قصر 

فلريش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) محمد  فحدو  فلسيد 

 52 00 فلريش) (, بوينكرف) قصر 

فلريش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بميدلت  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)7 .

8Iجج

FIDUCIAIRE RICH

LIGHT PRODUCTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE RICH

 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE MOHAMED V,

 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC

LIGHT PRODUCTION شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 09 زنقة 

فبن جشد فلريش - 00 52 فلريش 

فملغرب.

تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.1 51

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2021 درنرب) 1ج) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

نوج) فر�شى  (ة)) فلسيد) تفويت 

من) فرتماعية  حصة  (500 فلد ن)

أصل)1.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))

فلرفمي نزهة بتاجيخ)1ج)درنرب)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

بتاجيخ) 1) نا ر) بميدلت  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)17.

9Iجج
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KAMAR BENOUNA

 MOROCCAN PRIVATE
 PARTNERS

ش م م
إعالن متعدد فلقرفجفت

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، ج 

20160، Casablanca(MAROC
 MOROCCAN PRIVATE

PARTNERS ش م م »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: 5  شاجع 
فلجيش فمللكي فقامة فملكت  فلشريف 
للفوسفاط - 20160 فلدفجفلبيضاء 

فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
7157ج2.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
تم فتخاذ) (2021 نونرب) (19 فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
قرج فلجمع فلعام فلزيادة في جفسمال)
 1.500.000 دجهم فلى) (500.000 من)

دجهم عن طريق فلدفع فلنقدي)
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

قبول شريك رد د)
قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب فلبند فلسابع من فلقوفنين)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

جفسمال)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809111.
0I ج

FIDUCIAIRE RICH

TECHNICO-TRAVELS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
TECHNICO-TRAVELS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي : قصر 
بويديغان كرس تعاللين فلريش - 

00 52 فلريش فملغرب.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
ج182.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 20)شتنرب) فملؤجخ في)
شركة ذفت) (TECHNICO-TRAVELS
جأسمالها) مبلغ  فملحدودة  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  دجهم  (100.000
كرس) بويديغان  قصر  فإلرتماعي 
فلريش) (52 00 (- فلريش) تعاللين 

فملغرب نتيجة ل-صعوبات مالية.
و عين:

و) مسهول  حسن  فلسيد(ة))
كرس) بويديغان  قصر  عنوفنه(ف))
تعاللين فلريش)00 52)فلريش فملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
قصر) وفي  (2021 شتنرب) (20 بتاجيخ)
(- فلريش) تعاللين  كرس  بويديغان 

00 52)فلريش فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) ج2) بتاجيخ) بميدلت  فالبتدفئية 

2021)تحت جقم)316.
1I ج

FLASH ECONOMIE

COMMERCIAL LAVIRAY
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

COMMERCIAL LAVIRAY شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فملسيبة 
ج0 شاجع فدجيس ملحمدي جقم 02 - 

000ج7 فلدفخلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

20 77

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 19) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.COMMERCIAL LAVIRAY

تصنيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلدهون فلحيوفنية.)فلشحم يستخدم)

أخيًبف) فملائي.) وفلعزل  فلجلد  لتليين 

،) مكن) للدهون) للطاقة  مصدج  (،

فلعلف) تكوين  في  أ ًضا  فستخدفمه 

فلحيوفني.)وهي)،)على وره فلخصوص)
،)تستخدم لتحل محل رزء)فلدهون)

في فأللبان فلبد لة لتببية فلعجول.).

حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فملسيبة)ج0)شاجع فدجيس ملحمدي جقم)

02)-)000ج7)فلدفخلة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد عبد فلحق عرروني):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عرروني) فلحق  عبد  فلسيد 

شاجع) ج0) فملسيبة) حي  عنوفنه(ف))

000ج7   02 جقم) ملحمدي  فدجيس 

فلدفخلة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عرروني) فلحق  عبد  فلسيد 

شاجع) ج0) فملسيبة) حي  عنوفنه(ف))

000ج7   02 جقم) ملحمدي  فدجيس 

فلدفخلة فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)78.

2I ج

FLASH ECONOMIE

HOUAIDI TRAVEAUX
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HOUAIDI TRAVEAUX شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي 

فملسجد زنقة ج جقم 6 - 000ج7 

فلدفخلة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

20 79

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 20) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.HOUAIDI TRAVEAUX

أعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

تشييد) فألخرى  فملتخصصة  فلبناء)

فلسكنية) وغيب  فلسكنية  فملباني 

وبيع) ،شرفء) فملتنوعة) فلبناء) ،أعمال 

وتأريب رميع معدفت فلبناء..

حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

000ج7  (- (6 جقم) ج) زنقة) فملسجد 

فلدفخلة فملغرب.
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أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلسيد عبد هللا فلهويدي)
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبد هللا فلهويدي عنوفنه(ف))
جقم) فلحمر  فملنازل  لبيشات  حي 

59 1/1 000ج7)فلدفخلة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبد هللا فلهويدي عنوفنه(ف))
جقم) فلحمر  فملنازل  لبيشات  حي 

59 1/1 000ج7)فلدفخلة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 20 بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)81.

Iج ج

FLASH ECONOMIE

LAGOUIRA ASSISTANCE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LAGOUIRA ASSISTANCE شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فلرحمة 

 0 زنقة 15 - 000ج7 فلدفخلة 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
20 81

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 20) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.LAGOUIRA ASSISTANCE
سياجفت) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
ورميع) وفلتاك�شي  (VSL و) فإلسعاف 
وفملساعدة) فلطبي  فلنقل  أنشطة 

وإصالح وسح  فملركبات فآللية).
حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
000ج7  (- (15 زنقة) فلرحمة) 0)

فلدفخلة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
1.000)حصة) (: فلسيد بالل عزي)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
حي) عنوفنه(ف)) عزي  بالل  فلسيد 
فلدفخلة) 000ج7)  12 جقم) فلرحمة) )

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
حي) عنوفنه(ف)) عزي  بالل  فلسيد 
فلدفخلة) 000ج7)  12 جقم) فلرحمة) )

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 20 بتاجيخ) فلده   بوفدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)82.
I  ج

fiduciare(ait(assou

كونفيزري بونبونري افريقان
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

fiduciare(ait(assou
 198lot(mesguina(drarga(agadir ،

80000، agadir(maroc
كونفيزجي بونبونري ففريقان شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 
زهيبة حي فلهنا فلدجفجكة فكاد ر - 

80000 فكاد ر فملغرب.

تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

9011ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (20 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

فملودن) سعيد  (ة)) فلسيد) تفويت 

 50 أصل) من  فرتماعية  حصة  (50

حسناء) (ة)) فلسيد) لفائدة  حصة 

بوزيد بتاجيخ)19)نونرب)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فلتجاجية باكاد ر بتاجيخ)20)ماي)2021 

تحت جقم)99641.

5I ج

STE AGEFICO SARL

FLAMME DU NORD

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL

12 شاجع عمر فلخيام فلطابق فلثاني 

جقم   ، 90000، طنجة فملغرب

FLAMME DU NORD شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي عوفمة 

سالويين تجزئة  0 ب - 90000 

طنجة فملغرب.

تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.106205

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2021 أكتوبر) (07 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

تقال) محمد  (ة)) فلسيد) تفويت 

 100 حصة فرتماعية من أصل) (50

حصة لفائدة فلسيد)(ة))منيب بويريك)

بتاجيخ)07)أكتوبر)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

أكتوبر) بتاجيخ) 1) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)246946.

346I

STE AGEFICO SARL

FLAMME DU NORD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

STE AGEFICO SARL

12 شاجع عمر فلخيام فلطابق فلثاني 
جقم   ، 90000، طنجة فملغرب

FLAMME DU NORD شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي عوفمة 

سالويين تجزئة  0 ب - 90000 

طنجة فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.106205

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

فملؤجخ في)07)أكتوبر)2021)تم تعيين)

فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 

بويريك منيب كمسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

أكتوبر) بتاجيخ) 1) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)246946.

7I ج

FIDUINVEST

ROTA MONDO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

FIDUINVEST

 AVENUE TANTAN RESIDENCE

 SOULAIMANE 1B(ETAGE 1 N°

 15 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

ROTA MONDO شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : 5  شاجع 

محمد فلخامس - 90000 طنجة 

فملغرب.

قفل فلتصفية
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

6529
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فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج) (2021 أكتوبر) (25 في) فملؤجخ 

ذفت) شركة  (ROTA MONDO حل)

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

 700.000 جأسمالها) مبلغ  فلوحيد 

فإلرتماعي) مقرها  وعنوفن  دجهم 

 90000 (- شاجع محمد فلخامس) ( 5

طنجة فملغرب نتيجة لتوقف نشاط)

فلشركة.

و عين:

بن) فلزهرفء) فاطمة  فلسيد(ة))
البريري غوز) جج) عنوفنه(ف)) و  رلون 

(ة)) فملغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)

بتاجيخ)25)أكتوبر)2021)وفي)5 )شاجع)

طنجة) (90000 (- فلخامس) محمد 

فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)9 98 2.

8I ج

STE AGEFICO SARL

 MAGHREB
DEVELOPEMENT GROUP-

CITY OF WONDERS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL

12 شاجع عمر فلخيام فلطابق فلثاني 
جقم   ، 90000، طنجة فملغرب

 MAGHREB DEVELOPEMENT

 GROUP-CITY(OF(WONDERS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 28 زنقة 

عالل بن عبدهللا فلطابق فألول - 

90000 طنجة فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.71115

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (11 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

عبدفلحكيم) (ة)) فلسيد) تفويت 

من) فرتماعية  حصة  (10 بوقاجو)

(ة)) حصة لفائدة فلسيد) (100 أصل)

 11 بتاجيخ) صافيب  بن  عبدفللطيف 

ماي)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

درنرب) (15 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)248969.

9I ج

STE AGEFICO SARL

GABIFOOD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL

12 شاجع عمر فلخيام فلطابق فلثاني 

جقم   ، 90000، طنجة فملغرب

GABIFOOD شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة فبو 

بكر فلرفزي فقامة فبرفهيم جقم 12 - 

90000 طنجة فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.107557

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2021 نونرب) (29 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

أدم) محمد  (ة)) فلسيد) تفويت 

من) فرتماعية  حصة  (250 زفبيط)

أصل)1.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))

عبدفلكريم باعمرفني بتاجيخ)0ج)نونرب)

.2021

أدم) محمد  (ة)) فلسيد) تفويت 

من) فرتماعية  حصة  (250 زفبيط)

فلسيد) لفائدة  حصة  (1.000 أصل)

نونرب) 0ج) منى فبن فلطي  بتاجيخ) (ة))

.2021

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

درنرب) (28 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)9288 2.

50Iج

KAMAR BENOUNA

 TOTEM AFFICHAGE
ش م م

 دفت مساهم
إعالن متعدد فلقرفجفت

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، ج 

20160، Casablanca(MAROC

TOTEM AFFICHAGE ش م م

 دفت مساهم »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: 61 

شاجع فلجيش فمللكي - 20502 

فلدفجفلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

7جج90.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)15)درنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

من) كل  قرج  فلعرفي  فلعقد  بمور  

فلسيد بنسمون بول فونري و فلسيد)

بنسمون فجمند بيع مجموع فلحصص)

فللد ن  متلكوف في)120)حصة لفائدة)

فلسيد فمحمد بنيس)

قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فلجمع فملؤجخ في)28)درنرب)2021)قرج)

 120 بيع) على  فملوففقة  و  فملصادقة 

حصة)

قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)

من) فلسابع  و  فلوفحد  فلبند  تغييب 

فلقوفنين)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

جفسمال)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 1  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808465.

51Iج

CASA BUENA VISTA

CASA BUENA VISTA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

CASA BUENA VISTA
 شركة ذفت مسؤولية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
 مقرها فإلرتماعي: 7  زنقة فلشيخ 
محمد فلصد ق حي فمرفح فملد نة 

فلقد مة - طنجة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122977
في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (22
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤولية 

فلوحيد
CASA BUENA VISTA:تسمية)

فلشركة
فإل وفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسياحي
زنقة) ( 7 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
فمرفح) حي  فلصد ق  محمد  فلشيخ 

فملد نة فلقد مة)-)طنجة
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي
 1.000 (: فلسيد دففيد جفس باجفو)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة
عنوفنه) باجفو  جفس  دففيد  فلسيد 
شاجع فلجزيرة فلخضرفء)عماجة) 2)ط)

ج)جقم)6)-)طنجة
وفلعائلية) فلشخصية  :فألسماء)

وموفطن مسيبي فلشركة
عنوفنه) باجفو  جفس  دففيد  فلسيد 
شاجع فلجزيرة فلخضرفء)عماجة) 2)ط)

ج)جقم)6)-)طنجة
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) (07 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)5جج18 12212

52Iج
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SOCIETE BRAINSETS

 SOCIETE LE
TRADITIONNEL

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE LE TRADITIONNEL
تجزئة فملساج جقم 785 فملساج ، 

0000 ، مرفكش فملغرب
 SOCIETE LE TRADITIONNEL
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي عماجة 7   
متجر 6 و 7 فبوفب مرفكش   فلضحى 

- 0000  مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

121957
 02 في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 درنرب)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SOCIETE LE TRADITIONNEL
فستغالل) (: غرض فلشركة بإ جاز)

مخرزة.
عماجة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فبوفب مرفكش)   (7 و) (6 متجر) (  7

فلضحى)-)0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: لحماد) سعيد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) لحماد  سعيد  فلسيد 
  0000 ج117  جقم) فلجنوبي  فزلي 

مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) لحماد  سعيد  فلسيد 

  0000 ج117  جقم) فلجنوبي  فزلي 

مرفكش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

19) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1957ج1.

Iج5ج

فتما نية فملنى

فينالجا لوجيستيك

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تفويت حصص

فتما نية فملنى

فقامة دحان فلطابق فلتاني زنقة 

عقبة بن نافع ، 26100، برشيد 

فملغرب

فينالجا لوريستيك شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلرقم 20 

شاجع فلخنساء حي فلوحدة - 26100 

برشيد فملغرب.

تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.10681

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2021 أكتوبر) (25 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

فلعالي) عبد  (ة)) فلسيد) تفويت 

فرتماعية) حصة  (1.000 بوخريص)

من أصل)1.000)حصة لفائدة فلسيد)

 26 بتاجيخ) بلفقيب  فلعزيز  عبد  (ة))

أكتوبر)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

درنرب) بتاجيخ) 1) بربشيد  فالبتدفئية 

2021)تحت جقم)1505.

I 5ج

فتما نية فملنى

اليزي كار
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

فتما نية فملنى
فقامة دحان فلطابق فلتاني زنقة 
عقبة بن نافع ، 26100، برشيد 

فملغرب
فليزي كاج شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 77 تجزئة 
فلسالم فلدجوة - 26100 برشيد 

فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.5629

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 نونرب) (11 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
بنوفج) هشام  (ة)) فلسيد) تفويت 
أصل) من  فرتماعية  حصة  (1.250
(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (5.000
مصطفى بنوفج بتاجيخ)12)نونرب)2021.
بنوفج) عزيز  (ة)) فلسيد) تفويت 
أصل) من  فرتماعية  حصة  (1.250
(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (5.000
مصطفى بنوفج بتاجيخ)12)نونرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
درنرب) بتاجيخ) 1) بربشيد  فالبتدفئية 

2021)تحت جقم)1509.
55Iج

G.C.L. TRANSPORT SARL

G.C.L. TRANSPORT
إعالن متعدد فلقرفجفت

G.C.L. TRANSPORT(SARL
 Rue(Uruguay(N° 11 Maison(N°

2 ، 90000، TANGER(MAROC
G.C.L. TRANSPORT »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة«
 Rue :وعنوفن مقرها فالرتماعي

 Uruguay(N° 11 Maison(N° 2 -
Tanger (للمرفسلة : ص.ب. : 2081 

فملصلى طنجة.) 90000 طنجة 
فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

89ج 2.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

تم فتخاذ) (2021 01) ونيو) فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تحويل) على  فملوففقة  فألول:) فلقرفج 

موففقتهم) منح  فلشركاء) قرج  فألسهم 

فلتالية:) فألسهم  نقل  عمليات  على 

،)صاح  جقم) فلسيد معاوية محمد)

،) بيع تسعة عشر) (CIN K7جج92ج

(، معاوية سعيد) للسيد.) سهم  ((19(

صاح  جقم)CIN(K290640)،)فلسيد)

جقم) صاح   (، فلسالم) عبد  معاوية 

،) بيع تسعة عشر) (CIN K9900ج 

(، سعيد) معاوية  للسيد  سهم  ((19(

صاح  جقم)CIN(K290640)،)فلسيد)

 CIN جقم) صاح   (، هاشم) معاوية 

 (19) ،) بيع تسعة عشر) (K290641

سهم للسيد معاوية.)سعيد)،)صاح )

فلسيدة) (، (CIN( K290640 جقم)

حاملة جقم) (، معاوية فاطمة فلزهرفء)

أجبعة عشر) تبيع  (، (CIN( K363897

سعيد) معاوية.) للسيد  سهم  ((1 (

(، (CIN( K290640 جقم) صاح   (،

حاملة) (، فلسيدة أبو فلعيش حفيدة)

(ج)  تبيع ثالثة) (، (CIN K9950ج جقم)

أسهم للسيد معاوية سعيد)،)صاح )

(،(CIN(K290640(جقم

قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فستقالة فملد ر فلوحيد) فلقرفج فلثاني:)

فلسيد معاوية محمد وتعيين فملد ر)

فلجد د فلسيد معاوية سعيد.)

قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)

فلقرفج فلثالث:)فلتعد ل فلالحق للمادة)

6)-)فملساهمات)،)7)-)جأس فملال و)-13 

تعيين إدفجة من فلنظام فألسا�شي).
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على) فلذي  نص  جقم) :) قرفج 
متنوعة) أسئلة  فلرفبع:) فلقرفج  ما لي:)
فإلررفءفت) لتنفيذ  وصالحيات 

فلشكلية).
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)
يساهم في فلشركة:) فملساهمات:) (- (6
000.00.ج9  سعيد) معاوية  فلسيد 
  .000.00 دجهم آنسة معاوية عزيزة)
سميبة) بنزكوج  فلسيدة  دجهم 
000.00.ج)دجهم هو مجموع مساهمة:)

100.000.00)دجهم
بند جقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)
مقسم) فملال  جأس  (: فملال) جأس  (- (7
ألف) بقيمة  سهم  ((100) مائة) إلى 
)1.000.00))دجهم للسهم)،)مدفوعة)
بالكامل ومخصصة لـ:)فلسيد معاوية)
سعيد)ج9)سهم آنسة معاوية عزيزة)  
أسهم فلسيدة بنزفكوج سميبة)ج)أسهم)
 100 وهذف هو إرمالي عدد فألسهم:)

سهم
على) فلذي  نص  ج1:) جقم) بند 
ما لي:)ج1)-)تعيين فإلدفجة:)يعين مد رف)
فلسيد) مسمى:) غيب  ألرل  للشركة 
 CIN جقم) صاح   سعيد  معاوية 

 K290640
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)255.
356I

AITO

OMAMODE TEX
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

OMAMODE TEX
 شركة ذفت مسؤولية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
مقرها فإلرتماعي: حي أحريق فلطريق 

فلجهوية زنقة 2 جقم 0ج مرتيل
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

0751ج
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)

مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 
(: فلشركة) شكل  فلتالية:) باملميزفت 
شركة ذفت مسؤولية محدودة ذفت)

فلشريك فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

OMAMODE TEX
تصنيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملالبس حس  فلطل )
عنوفن فملقر فالرتماعي):)حي أحريق)
0ج  جقم) (2 زنقة) فلجهوية  فلطريق 

مرتيل
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 90.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
 100 900)حصة بقيمة) (: فلسيدة)

دجهم للحصة).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيدة عمري سهام عنوفنها حي)

د زة شاجع صنهارة مرتيل
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء)

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيدة عمري سهام عنوفنها حي)

د زة شاجع صنهارة مرتيل
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 0) نا ر) بتطوفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)0016.
57Iج

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 SOCIETE IMPERIALE DES
THES ET INFUSIONS

إعالن متعدد فلقرفجفت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاجع موجيتانيا صندوق فلرب د 
2609 ، 0000 ، مرفكش فملغرب

 SOCIETE IMPERIALE DES THES
ET INFUSIONS »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: 89/89 
مكرج فلحي فلصناعي أزلي صندوق 

فلرب د 588 - 0000  مرفكش فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
جج 12.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
تم فتخاذ) (2022 12) نا ر) فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
تعيين فلسيد محمد فلربودي)˛)فلسيد)
فمين عباس فلباجودي وفلسيد حمزة)
فلربودي مد رين مشاجكين منفصلين)

لفتبة غيب محددة.
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:
فملصرفية) فلشركات  توقيع  منح 
أي) وبدون  ومنفصل  فردي  بشكل 
مصطفى) فلسيد  من  لكل  قيود 
فلربودي) محمد  فلسيد  (˛ فلباجودي)
(˛ فلباجودي) عباس  فمين  فلسيد  (˛
فلسيد عثمان فلربودي وفلسيد حمزة)

فلربودي.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
من) ج1) فملادة) تعد ل  على  فملوففقة 

فلقانون فملذكوج
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)132063.
58Iج

FISCALITY CONSULTING CENTER

 STE KH GOLD SERVICES
SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

حل شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH maroc

 STE KH GOLD SERVICES SARL
AU شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد
(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 

109 سوق فلنهى صماجين - 0000  
مرفكش فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.96753
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج حل) (2022 ج0) نا ر) فملؤجخ في)
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
 STE KH GOLD فلوحيد) فلشريك 
SERVICES SARL AU)مبلغ جأسمالها)
مقرها) وعنوفن  دجهم  (100.000
فلنهى) سوق  (109 جقم) فإلرتماعي 
فملغرب) مرفكش  ( 0000 (- صماجين)

نتيجة ل):)فسباب خاصة.
و حدد مقر فلتصفية ب جقم)109 
سوق فلنهى صماجين)-)0000 )مرفكش)

فملغرب.)
و عين:

و) خرسجي  محمد  فلسيد(ة))
عنوفنه(ف))عرصت فلشباني عماجة)ج1 
  00000 10)ش فالميبة م ع هللا) جقم)
مرفكش فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)131862.
59Iج

STE AGEFICO SARL

BENAJIBA RENT CAR
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

STE AGEFICO SARL
12 شاجع عمر فلخيام فلطابق فلثاني 

جقم   ، 90000، طنجة فملغرب
BENAJIBA RENT CAR شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 1 -ج  
زنقة عمر فبن فلعاص فلطابق فألول 

جقم 2 - 90000 طنجة فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
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جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.1029 7

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تم تحويل) (2021 نونرب) (05 فملؤجخ في)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

«43-41)زنقة عمر فبن فلعاص فلطابق)

فألول جقم)2)-)90000)طنجة فملغرب«)

إلى)»شاجع فلحسن فألول زنقة كشاف)

فقامة فلنجاة شقة جقم)6)مكت  جقم)

ج)-)90000)طنجة فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج0) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم) 955 2.

360I

aice compta

BATIMENT ANDALOUS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

BATIMENT ANDALOUS شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ج1 زنقة 

أحمد فملجاتي إقامة فألل  فلطابق 

فألول جقم 8 فملعاجيف - 70ج20 

فلدفجفلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

09 59ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2022 10) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

مستوج) زكية  (ة)) فلسيد) تفويت 

أصل) من  فرتماعية  حصة  ( .500

(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (15.000

أحمد مستوج بتاجيخ)10) نا ر)2022.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808588.

361I

فملركز فملرفك�شي لإلجشاد

SACHA 37
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

فملركز فملرفك�شي لإلجشاد

شقة جقم ٩ مدخل أ عماجة أنس 

ماروجيل شاجع موالي عبد هللا ، 0، 

مرفكش فملغرب

SACHA 37 شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج 

سيدي بوزيد رماعة تمصلوحت 

دفئرة تحناوت - 0000  مرفكش 

فملغرب .

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

85ج71.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج حل) (2022 22) نا ر) فملؤجخ في)

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 

7ج SACHA)مبلغ جأسمالها)100.000 

دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج)

تمصلوحت) رماعة  بوزيد  سيدي 

مرفكش) ( 0000 (- تحناوت) دفئرة 

فلنشاط) توقف  (: ل) نتيجة  فملغرب 

فلتجلري تبعا لبيع فألصل فلتجاجي.

دوفج) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 

تمصلوحت) رماعة  بوزيد  سيدي 

مرفكش) ( 0000 (- تحناوت) دفئرة 

فملغرب.)

و عين:

 SANDRINE فلسيد(ة))

 RUE  9 عنوفنه(ف)) و  (GAUTILLOT

 TONY LAINE 7170ج CHAMBRAY

LES TOURS FRANCE)كمصفي)(ة))

للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)131962.

362I

فملركز فملرفك�شي لإلجشاد

JB ANDSOON
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

إضافة تسمية تجاجية أو شعاج)

فملركز فملرفك�شي لإلجشاد
شقة جقم ٩ مدخل أ عماجة أنس 

ماروجيل شاجع موالي عبد هللا ، 0، 
مرفكش فملغرب

JB ANDSOON »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: جقم ج 
دجب بوفعليلو سيدي بن سليمان - 

0000  مرفكش فملغرب.
»إضافة تسمية تجاجية أو شعاج«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.71505
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
تقرج) (2021 درنرب) (06 في) فملؤجخ 

إضافة شعاج تجاجي للشركة وهو:
RIAD INESLISA

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
ج1) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1707ج1.
363I

فملركز فملرفك�شي لإلجشاد

 BOULANGERIE PATISSERIE
LES MERVEILLES

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

فملركز فملرفك�شي لإلجشاد
شقة جقم ٩ مدخل أ عماجة أنس 

ماروجيل شاجع موالي عبد هللا ، 0، 
مرفكش فملغرب

 BOULANGERIE PATISSERIE LES
MERVEILLES شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي محل جقم 
2 فلطابق فألج�شي إقامة فملناج س 98 
دوفج فلسرفغنة فملكان فملسمى كد ة 

فلعبيد - 0000  مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

جج20ج1

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 01) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 BOULANGERIE PATISSERIE LES

.MERVEILLES

غرض فلشركة بإ جاز):)-)فستغالل)

مخرزة

فللبيع) و  فلحلويات  صنع  (-

بالتقسيط)

-)محل لبيع فملوفد فلغدف ة فلعامة).

عنوفن فملقر فالرتماعي):)محل جقم)

 98 2)فلطابق فألج�شي إقامة فملناج س)

كد ة) فملسمى  فملكان  فلسرفغنة  دوفج 

فلعبيد)-)0000 )مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: سعيد) رميلة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

25)إقامة) (: فلسيدة رميلة سعيد)

مربوكة مرفكش) (17 فإلحسان عماجة)

بقيمة)1.000)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) رميلة سعيد  فلسيدة 

25)إقامة فإلحسان عماجة)17)مربوكة)

0000 )مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) رميلة سعيد  فلسيدة 

25)إقامة فإلحسان عماجة)17)مربوكة)

0000 )مرفكش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)755.

364I
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 CENTRE INTERNATIONAL D

 ACCOMPAGNEMENT ET DES ETUDES ET DES

AFFAIRES

 CENTRE MONDIAL BIOTI 
FASHION SARL AU

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

 CENTRE MONDIAL BIOTI
FASHION SARL AU شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 21أبو بكر 
فلصد ق 21 شقة 8 أكدفل فلرباط
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

156947
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (17
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة بشريك وحيد
 CENTRE MONDIAL BIOTI  

FASHION SARL AU
بكر) أبو  فالرتماعي  مقرها  (-

فلصد ق)21)شقة)8)أكدفل فلرباط)
-)فلسجل فلتجاجي):)15694

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فملسؤولية فملحدودة بشريك وحيد

 CENTRE فلشركة) تسمية 
 MONDIAL BIOTI FASHION

. SARL AU
فلتجاجة) بإ جاز:) فلشركة  غرض 

وفلتصد ر و فالستيبفد
فلتجاجة فاللكتبونية وفملناولة)

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

 1000 فلسيدة فالدجي�شي خد جة)
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

مسيبة فلشركة:)فلسيدة فالدجي�شي)
 10 خد جة عنوفنها مجموعة ج جقم)

فلقوفس فلرباط
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) (15 بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)11629
365I

auditexpert

TOM BRODERIE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

auditexpert
 n 5 Rue(Ghassan(Kanafani 6

 eme(etage(fes(n 5 Rue(Ghassan
 Kanafani 6 eme(etage(fes،

30000، Fes(maroc
TOM BRODERIE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زتفة 

807 تجزئة جقم 69 ( مكرج ج) فلحي 
فلصناعي سيدي فبرفهيم فاس - 

0000ج فاس فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.57665

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2021 درنرب) (25 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
من) أي  دجهم«) (2.976.400»
«1.100.000)دجهم«)إلى)»4.076.400 
مقاصة) إررفء) (: طريق) عن  دجهم«)
مع د ون فلشركة فملحددة فملقدفج و)

فملستحقة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)19) نا ر)2022 

تحت جقم)259/22.
366I

NEOCOMPTADUNORD

SANAPOLIS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

NEOCOMPTADUNORD
 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

SANAPOLIS شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : مجمع 
لوتنوج عماجة س 19 جقم 0  فلزياتن 

- 90000 طنجة فملغرب.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
.811 7

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
2021)تقرج حل) فملؤجخ في) 2)شتنرب)
مسؤلية) ذفت  شركة  (SANAPOLIS
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)
وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)
مقرها فإلرتماعي مجمع لوتنوج عماجة)
 90000 (- فلزياتن) ( 0 جقم) (19 س)
في) ملشاكل  نتيجة  فملغرب  طنجة 

فلتمويل و فلتسويق.
و عين:

 IOANNIS فلسيد(ة))
طنجة) عنوفنه(ف)) و  (POLYZOIDIS
(ة)) فملغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
مجمع) وفي  (2021 شتنرب) بتاجيخ) 2)
لوتنوج عماجة س)19)جقم)0 )فلزياتن)-)

90000)طنجة فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) 0ج) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)249426.
367I

AL ASSASSE AFFAIRES

STE HOT GUIRE TYRE SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
فلشقة 5 أ فلعماجة 15 فلطابق فلثاني 
زنقة سبو فملد نة فلجد دة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،775
 STE HOT GUIRE TYRE SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 
 C61 جياض فلزيتون فلشطر ب جقم
مكناس - 50000 مكناس فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1ج551
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (08
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.HOT GUIRE TYRE SARL

غرض فلشركة بإ جاز):)فملتاررة في)

فلعجالت)-)فالستيبفد و فلتصد ر.

تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 C61 فلزيتون فلشطر ب جقم) جياض 

مكناس)-)50000)مكناس فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

(: فلسيد فالدجي�شي موالي فمحمد)

500)حصة بقيمة)100)دجهم للحصة

 100 (: جشيدة) فدجي�شي  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 100 (: سفيان) فالدجي�شي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 100 (: فكرفم) فالدجي�شي  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 100 (: فلسيد فالدجي�شي عبد هللا)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد فالدجي�شي أنس):)100)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فمحمد) موالي  فالدجي�شي  فلسيد 
فلسنبلة) تجزئة  (09 جقم) عنوفنه(ف))

فلنعيم)05 50000)مكناس فملغرب.

فلسيدة فدجي�شي جشيدة عنوفنه(ف))
جقم)9)فلطابق)2)تجزئة سنبلة)50000 

مكناس فملغرب.

فلسيد فالدجي�شي سفيان عنوفنه(ف))
 05 فلنعيم) فلسنبلة  تجزئة  (9 جقم)

50000)مكناس فملغرب.

فلسيدة فالدجي�شي فكرفم عنوفنه(ف))
 05 فلنعيم) فلسنبلة  تجزئة  (9 جقم)

50000)مكناس فملغرب.

هللا) عبد  فالدجي�شي  فلسيد 
فلسنبلة) تجزئة  (9 جقم) عنوفنه(ف))

فلنعيم)05 50000)مكناس فملغرب.
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عنوفنه(ف)) أنس  فالدجي�شي  فلسيد 
 05 فلنعيم) فلسنبلة  تجزئة  (9 جقم)

50000)مكناس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فمحمد) موالي  فالدجي�شي  فلسيد 
فلسنبلة) تجزئة  (09 جقم) عنوفنه(ف))

فلنعيم)05 50000)مكناس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)136.

368I

MOORE CASABLANCA

إكو بوت كامب
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

إكو بوت كام  شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلزفوية 
شاجع أحمد فلقدميبي وشاجع سولي 
برودوم وشاجع ربل حربي، مبنى 

ب جقم 01 فملعاجف فلدفج فلبيضاء - 
0جج20 فلدفج فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

528587
في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
إكو) (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

بوت كام .

إدفجة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وفستغالل فلقاعات فلرياضية.

فلزفوية) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلقدميبي وشاجع سولي) شاجع أحمد 
مبنى) حربي،) ربل  وشاجع  برودوم 
(- فملعاجف فلدفج فلبيضاء) (01 ب جقم)

0جج20)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بنجلون) فلسيد  اسين 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) بنجلون  فلسيد  اسين 
شقة) ج) فلطابق) فلطربي  زنقة  (166
فلدفج فلبيضاء) 0جج20) فملعاجيف) (22

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) بنجلون  فلسيد  اسين 
شقة) ج) فلطابق) فلطربي  زنقة  (166
فلدفج فلبيضاء) 0جج20) فملعاجيف) (22

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)55 808.
369I

BEFEC

DISTR-E BIKE
إعالن متعدد فلقرفجفت

BEFEC
0ج شاجع فلجيش فمللكي ، 20000، 

فلدفج فلبيضاء فملغرب
DISTR-E(BIKE »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: 59 شاجع 

فلزجقطوني فلطابق ج جقم 8 - 
20000 فلدفج فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.1708
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
2021)تم فتخاذ) 29)درنرب) فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
(،DISTR-E( BIKE فملسماة) للشركة  (-

جأسمالها100.000دجهم،)
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
تغييب فلتسمية فإلرتماعية للشركة و)

DISTR-E(BIKE(فلتي أصبحت
على) فلذي  نص  ج:) جقم) قرفج 
من) فلثاني  فلفصل  تعد ل  ما لي:)
بالتسمية) فملتعلق  فألسا�شي  فلقانون 

فإلرتماعية.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
-)و بالتالي تم)-تعد ل فلبند ن فلثاني و)
فلثالث من فلقانون فألسا�شي للشركة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)5 808.5.

70Iج

fiduciairelaperformance

السليماني امبور اكسبور
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes(maroc
فلسليماني فمبوج فكسبوج شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جياض 
فلغالي 1 فلطابق 2 جقم 20 ويسالن 
مكناس - 50000 مكناس فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
55181

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  1) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

فلسليماني فمبوج فكسبوج).
غرض فلشركة بإ جاز):)بيع فلزيوت)

فلغدفئية بالجملة و فلتقسيط)
فالستبفد و فلتصد ر).

جياض) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
ويسالن) (20 جقم) (2 فلطابق) (1 فلغالي)

مكناس)-)50000)مكناس فملغرب).
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
(: فلسليماني) خليصة  فلسيدة 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسليماني) خليصة  فلسيدة 
فلطابق) (1 فلغالي) جياض  عنوفنه(ف))
 50000 ويسالن مكناس) (20 جقم) (2

مكناس فملغرب).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسليماني) خليصة  فلسيدة 
فلطابق) (1 فلغالي) جياض  عنوفنه(ف))
 50000 ويسالن مكناس) (20 جقم) (2

مكناس فملغرب)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج 2.

71Iج

جمزي لالستشاجفت

 STE AL WAHA
PRODUCTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
جفع جأسمال فلشركة

جمزي لالستشاجفت
شاجع  2 نونرب عماجة حمدي ولد 

فلرشيد فلطابق جقم 01 شقة جقم 01 
فلعيون ، 70000، فلعيون فملغرب
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 STE AL WAHA PRODUCTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 
فلقدس 192 ج عماجة ج0 محج 
محمد فلسادس مكت  جقم 01 
فلعيون. - 70000 فلعيون فملغرب.

جفع جأسمال فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

1ج05ج.
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2022 20) نا ر) في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
«100.000)دجهم«)أي من)»00.000ج 
عن) دجهم«) ( 00.000« إلى) دجهم«)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)191/2022.
72Iج

FIDUINVEST

SIMPLICITY DESIGN
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUINVEST
 AVENUE TANTAN RESIDENCE
 SOULAIMANE 1B(ETAGE 1 N°
 15 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
SIMPLICITY DESIGN شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي طريق 
فلرباط تجزئة جياض فهال جقم  ج 
فلطابق فالج�شي - 90000 طنجة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

119641
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 فربف ر) (01
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SIMPLICITY DESIGN

غرض فلشركة بإ جاز):)فلخياطة

(، فلجاهزة) فملالبس  شرفء) و  بيع 

فلتصد ر و بصفة عامة) فالستيبفد و 

ضمن) تدخل  فلتي  فالنشطة  رميع 

غرض فلشركة.

طريق) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

جقم) ج  فهال  جياض  تجزئة  فلرباط 

طنجة) (90000 (- فالج�شي) فلطابق 

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 100 (: سرحان) فلنوجي  فلسيد 

حصة بقيمة)1.000)دجهم للحصة).

 100 (: سرحان) فلنوجي  فلسيد 

بقيمة)1.000)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلنوجي سرحان عنوفنه(ف))

طريق ماالباطا مرك  كولينا د لماج)

طنجة) (90000   2 شقة) عماجة) )

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلنوجي سرحان عنوفنه(ف))

طريق ماالباطا مرك  كولينا د لماج)

طنجة) (90000   2 شقة) عماجة) )

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

غشت) (26 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)5579 2.

Iج7ج

JBE PARTNERS

اطالنتيك شوز
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

JBE PARTNERS
 1 RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL(ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ، فملغرب

فطالنتيك شوز شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 5, شاجع 
موالي  وسف فبن تاشفين فلطابق 

فلثاني شقة ج - 90000 طنجة 
فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

جج0 10.
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
فملؤجخ في)27)درنرب)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
«5,)شاجع موالي  وسف فبن تاشفين)
فلطابق فلثاني شقة)ج)-)90000)طنجة)
فلصناعية) »فملنطقة  إلى) فملغرب«)
فج�شي) تحت  فلطابق  00ج) تجزئة)

رزنا ة)-)90000)طنجة فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250095.
I 7ج

PROCOMED

TANGER BALLET
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

PROCOMED
شاجع ولي فلعهد فءقامة دفج فلفرح ج 
جقم -64 طنجة- ، 90000، طنجة 

فملغرب
TANGER BALLET شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي : ساحة 

فبرفهيم فلرودفني شاجع ال سينا إقامة 
بيتهوفن 2. شقة جقم 82 90000 

طنجة فملغرب.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
.12

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج) (2021 درنرب) (01 في) فملؤجخ 
شركة ذفت) (TANGER BALLET حل)
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 
 10.000 جأسمالها) مبلغ  فلوحيد 
فإلرتماعي) مقرها  وعنوفن  دجهم 
ال) شاجع  فلرودفني  فبرفهيم  ساحة 
سينا إقامة بيتهوفن)2.)شقة جقم)82 
90000)طنجة فملغرب نتيجة السباب)

مختلفة.
و عين:

كرفسكو) لوبيز  إ نيكو  فلسيد(ة))
ج12.شاجع) عنوفنه(ف)) و  جودجيكيز 
سيدى محمد بن عبدهللا شقة جقم)
6 90000)طنجة فملغرب كمصفي)(ة))

للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
وفي ساحة) (2021 درنرب) (01 بتاجيخ)
فبرفهيم فلرودفني شاجع ال سينا إقامة)
 90000  82 جقم) شقة  (.2 بيتهوفن)

طنجة فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج0) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)249560.
75Iج

COMPTE A JOUR

TEMSALAMI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
TEMSALAMI شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

فلكرفمة د 1 فلطابق فالج�شي سلوفن - 
62000 فلناظوج فملغرب.

جفع جأسمال فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.21589
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بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2022 12) نا ر) في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
«900.000)دجهم«)أي من)»100.000 
عن) دجهم«) (1.000.000« إلى) دجهم«)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) فالبتدفئية بالناضوج بتاجيخ)

2022)تحت جقم) 9.
376I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

باتيلوف
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V ، 26000، SETTAT(MAROC
باتيلوف شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 26 شاجع 

مرس سلطان شقة ج0 فلطابق 
فالول فلدفج فلبيضاء - 20006 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

528609
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (27
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

باتيلوف.
تسييب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجفت.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)26)شاجع)
مرس سلطان شقة)ج0)فلطابق فالول)
فلدفج فلبيضاء)-)20006)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: فاطمة) نيباوي  فلسيدة 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 500 (: حليمة) فلقند لي  فلسيدة 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيدة نيباوي فاطمة عنوفنه(ف))
سطات) 5ج) فلرقم) فلخليل  ودفد ة 

26000)سطات فملغرب.
فلسيدة فلقند لي حليمة عنوفنه(ف))
 2 زنقة فرحات حشاد دجج أ ط) (77
فلدفج) (20006 فلدفج فلبيضاء) 9ج) ش)

فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيدة نيباوي فاطمة عنوفنه(ف))
سطات) 5ج) فلرقم) فلخليل  ودفد ة 

26000)سطات فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم) 80851.
77Iج

STE SOCOFISC

ZIBEK ARTICO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

STE SOCOFISC
 AV(MED(V(IMMEUBLE 7 N°6 ،
23000، BENI(MELLAL(MAROC

ZIBEK ARTICO شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي ملك 

روهـرة أطـلس جقم 6 أوالد حمدفن - 
000ج2 بنـي مالل فملـغـرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج1022.
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) (09 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
زيـادي) جشـيـد  (ة)) فلسيد) تفويت 

أصل) من  فرتماعية  حصة  (500
500)حصة لفائدة فلسيد)(ة))سـميبة)

بيــكريت بتاجيخ)09)درنرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
17) نا ر) فالبتدفئية ببني مالل بتاجيخ)

2022)تحت جقم)ج .
78Iج

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE TRAVAUX LILIANE
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V ،
32000، AL(HOCEIMA(MAROC
 STE TRAVAUX LILIANE SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

يعقوب فملنصوج جقم 55 - 2000ج 
فلحسيمة فملغرب 

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
589ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (08
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.TRAVAUX LILIANE SARL
و) فلبناء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألعمال فملختلفة).
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
2000ج  (- (55 جقم) فملنصوج  يعقوب 

فلحسيمة فملغرب).
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: فلشتوي) بوبكاج  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 500 (: بعزفوي) بشرى  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 500 (: فلشتوي) بوبكاج  فلسيد 

بقيمة)100)دجهم.

 500 (: بعزفوي) بشرى  فلسيدة 

بقيمة)100)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد بوبكاج فلشتوي عنوفنه(ف))1 

شاجع بن بودفود حي بريو حدو)2000ج 

فلحسيمة فملغرب).

فلسيدة بشرى بعزفوي عنوفنه(ف))

حدو) بريو  حي  بودفود  بن  شاجع  (1

2000ج)فلحسيمة فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد بوبكاج فلشتوي عنوفنه(ف))1 

شاجع بن بودفود حي بريو حدو)2000ج 

فلحسيمة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

تحت) (- بتاجيخ) بالحسيمة  فالبتدفئية 

جقم)-.

79Iج

MOORE CASABLANCA

مافودير غروب
إعالن متعدد فلقرفجفت

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

مافود ر غروب »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: كم 9، 

طريق فلجد دة - - فلدفجفلبيضاء 

فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.175205

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

تم فتخاذ) (2021 نونرب) (10 فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)



عدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022)الجريدة الرسمية   2320

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
عقد) قرأوف  قد  بأنهم  فلشركاء)  قر 
فلتربع باألسهم من قبل فلسيد محمد)
وخمسة) ملائتين  فلسالوي  إبرفهيم 
وفلسيدة) (، (

ً
سهما ((275) وسبعين)

وسبعين) وخمسة  ملائة  الجفكي  أمينة 
شركة) في  ) ملكونها 

ً
سهما ((175(

فطفالهم:) لصالح  (، غروب) مافود ر 
مغربي) (، فلسالوي) حمزة  فلسيد  (•
فلجنسية)،)موفليد)25)أبريل)1987)في)
فلدفج فلبيضاء)،)مقيم بالدفج فلبيضاء)
،)زفوية شاجع ليدو وألي تاماجيس)،فنفا)
 BE808986 جقم) ب.ت.و  صاح   (،
فلسيد) من  سهم  (125 مجموعه) ما 
فلسيدة) (• ؛) محمد إبرفهيم فلسالوي)
(، فلجنسية) مغربية  (، فلسالوي) كنزة 
بالدفج) (1989 سبتمرب) (25 في) ولدت 
(، فلبيضاء) بالدفج  مقيمة  (، فلبيضاء)
زفوية شاجع ليدو وألي تاماجيس)،فنفا)،)
 BE8حاصلة على ب.ت.و جقم)ج110ج
فلسيد) من  سهم  (125 مجموعه) ما 
فلسيدة) (• ؛) محمد إبرفهيم فلسالوي)
(، فلجنسية) مغربية  (، فلسالوي) نوج 
فلدفج) في  (1995 21) نا ر) في) ولدت 
(، فلبيضاء) بالدفج  مقيمة  (، فلبيضاء)
زفوية شاجع ليدو وألي تاماجيس)،فنفا)،)
 BE878500(حاصلة على ب.ت.و جقم
فلسيد) من  سهم  (25 مجموعه) ما 
سهم) (75 محمد إبرفهيم فلسالوي و)
فلسيدة) (• ؛) من فلسيدة أمينة الجفكي)
فلجنسية) مغربية  (، فلسالوي) إ مان 
فلدفج) في  (1999 أبريل) (19 موفليد) (،
(، فلبيضاء) بالدفج  مقيمة  (، فلبيضاء)
زفوية شاجع ليدو وألي تاماجيس)،فنفا)،)
 BE89910حاصلة على ب.ت.و جقم)ج
سهم من فلسيدة) (100 ما مجموعه)
لهذف) (، فلشركاء) أمينة الجفكي.) وففق 
كما أنهم) على هذف فلتربع.) (، فلغرض)
بهذف) فلشركة  إخطاج  عن  يستغنون 
 195 للمادة) وفًقا  (، باألسهم) فلتربع 
من قانون فاللتزفمات وفلعقود.)لذلك)
فملال) لرأس  فلجد د  فلتوزيع  فإن  (،
 كون على فلنحو فلتالي:)فلسيد محمد)
275)سهم فلسيدة) فبرفهيم فلسالوي)
275)سهم فلسيد حمزة) أمينة الجفكي)
كنزة) فلسيدة  سهم  (125 فلسالوي)

نوج) فلسيدة  سهم  (125 فلسالوي)
إ مان) فلسيدة  سهم  (100 فلسالوي)
أي ألف سهم) (* 100)سهم) فلسالوي)

كل منها ب)100)دجهم.
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
(، أعاله) فملذكوجة  للقرفجفت  نتيجة 
7)من فلنظام) و) (6 تم تعد ل فملادتين)
فملادة) فلتالي:) فلنحو  على  فألسا�شي 
أسماؤهم) فلتالية  فلشركاء) 6:) قوم 
)وهي:)-)فلسيد)

ً
بتقد م فملساهمات نقدف

 27.500,00 محمد إبرفهيم فلسالوي)
الجفكي) أمينة  فلسيدة  (- دجهم)
حمزة) فلسيد  (- دجهم) (27.500,00
فلسالوي)12.500,00)دجهم)-)فلسيدة)
(- دجهم) (12.500,00 فلسالوي) كنزة 
 10.000,00 فلسالوي) نوج  فلسيدة 
فلسالوي:) إ مان  فلسيدة  (- دجهم)
أي ما مجموعه) (* دجهم) (10.000,00
مائة ألف دجهم)(100.000,00))فملادة)
جأس فملال  بلغ جأس مال فلشركة) (:7
دجهم.) ((100.000,00) ألف) مائة 
سهًما) ((1000) وهي مقسمة إلى ألف)
دجهم للسهم) ((100,00) بقيمة مائة)
مكتتبة بالكامل ومدفوعة بالكامل) (،
بما  تناس  مع) ومخصصة للشركاء)
محمد) فلسيد  (- وهي:) (، مساهماتهم)
فبرفهيم فلسالوي)275)سهم)-)فلسيدة)
فمينة الجفكي)275)سهم)-)فلسيد حمزة)
فلسيدة كنزة) (- (

ً
سهما (125 فلسالوي)

نوج) فلسيدة  (- (
ً
سهما (125 فلسالوي)

فلسيدة ف مان) (- 100)سهم) فلسالوي)
فلسالوي)100)سهم)*)أي ما مجموعه)

ألف سهم)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)
أسماؤهم) فلتالية  فلشركاء)  قوم 
)وهي:)-)فلسيد)

ً
بتقد م فملساهمات نقدف

 27.500,00 محمد إبرفهيم فلسالوي)
الجفكي) أمينة  فلسيدة  (- دجهم)
حمزة) فلسيد  (- دجهم) (27.500,00
فلسالوي)12.500,00)دجهم)-)فلسيدة)
(- دجهم) (12.500,00 فلسالوي) كنزة 
 10.000,00 فلسالوي) نوج  فلسيدة 
فلسالوي:) إ مان  فلسيدة  (- دجهم)
أي ما مجموعه) (* دجهم) (10.000,00

مائة ألف دجهم)(100.000,00)
بند جقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)
فلشركة) مال  جأس  فملال  بلغ  جأس 
دجهم.) ((100.000,00) ألف) مائة 
سهًما) ((1000) وهي مقسمة إلى ألف)
دجهم للسهم) ((100,00) بقيمة مائة)
مكتتبة بالكامل ومدفوعة بالكامل) (،
بما  تناس  مع) ومخصصة للشركاء)
محمد) فلسيد  (- وهي:) (، مساهماتهم)
فبرفهيم فلسالوي)275)سهم)-)فلسيدة)
فمينة الجفكي)275)سهم)-)فلسيد حمزة)
فلسيدة كنزة) (- (

ً
سهما (125 فلسالوي)

نوج) فلسيدة  (- (
ً
سهما (125 فلسالوي)

فلسيدة ف مان) (- 100)سهم) فلسالوي)
فلسالوي)100)سهم)*)أي ما مجموعه)

ألف سهم
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 09 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)803768.
80Iج

دفدي وفصل

AMAZIAN EL IDRISSI CAR
إعالن متعدد فلقرفجفت

دفدي وفصل
شاجع فلسلطان موالي  وسف 

جقم 10 - ص ب 28ج ، 2000ج، 
فلحسيمة فملغرب

 AMAZIAN EL IDRISSI CAR
»شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: 55 مكرج، 
شاجع بئب فنزجفن - 2000ج فلحسيمة 

فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.1525

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
تم فتخاذ) (2022 07) نا ر) فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فملقر) بتحويل  فلشركة  شركاء) قرج 
مكرج،) (55 من) للشركة  فالرتماعي 
شاجع بئب فنزجفن_فلحسيمة فلى فملحل)
فلتجاجي جقم) )فلطابق فألج�شي بنا ة)
جج_ جقم) فالندلس  شاجع  (،1 مروفن)

فلحسيمة.

قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

جأس) زيادة  فلشركة  قرج شركاء) كما 

فملال فلشركة من)500.000)دجهم فلى)

مجموع) ليصبح  دجهم  (1.000.000

بمئة) حصة  (10.000 فلحصص)

دجهم للحصة و فملوزعة على فلشركاء)

للسيد فمزيان فالدجي�شي) كاآلتي:%75)

عبد فملالك،)15%)للسيدة فالبلق فرح)

و)10%)للسيد بنهادي بالل.)

قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)

تحيين فلنطام فالسا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم) :)فلذي  نص على ما لي:)

فملقر فالرتماعي

بند جقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

جأس فملال

بند جقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

فألسهم و توزيع فلحصص

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالحسيمة بتاجيخ) 2) نا ر)

2022)تحت جقم)18.

81Iج

FOUZMEDIA

 SOCIETE MEMPHIS

INNOVATION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE MEMPHIS

INNOVATION شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة(في طوج 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة فبن 

بطوطة فملد نة فلعليا فلشقة 8 - 

000 1 فلقنيطرة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.65505
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بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)01) نا ر)2022)تقرج حل)
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة)
SOCIETE MEMPHIS INNOVA-
TION)مبلغ جأسمالها)200.000 

دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة)
فبن بطوطة فملد نة فلعليا فلشقة)8)-)
000 1)فلقنيطرة فملغرب نتيجة ل):)

حل فلشركة.
و حدد مقر فلتصفية ب زنقة فبن)
(- (8 فلشقة) فلعليا  فملد نة  بطوطة 

000 1)فلقنيطرة فملغرب.)
و عين:

فلسيد(ة))فاطمة فلزهرفء)فقدفدجي)
و عنوفنه(ف))تجزئة فلشعبي فلرقم)66 
فألطلس)02 000 1)فلقنيطرة فملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)20) نا ر)

2021)تحت جقم)90075.
82Iج

FOUZMEDIA

ARD AL BACHAYR SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 ARD AL BACHAYR SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مكت  
جقم 1 إقامة خد جة فلرقم 64 زنقة 

لبنان - 000 1 فلقنيطرة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63579
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (16

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 ARD (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.AL BACHAYR SARL AU
:)مقاول في) غرض فلشركة بإ جاز)

فإلستغالل فلفالحي.
مكت ) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
إقامة خد جة فلرقم)64)زنقة) (1 جقم)

لبنان)-)000 1)فلقنيطرة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) عبدهللا سالمه  فلسيد 
فلتمد د فلفضية) (6 عماجة) جقم) 1ج)

حي فلدفخلة)---)أكاد ر فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) عبدهللا سالمه  فلسيد 
فلتمد د فلفضية) (6 عماجة) جقم) 1ج)

حي فلدفخلة)---)أكاد ر فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  بالقنيطرة  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)-.
Iج8ج

MOORE CASABLANCA

 SAFETY AND SECURITY
SYSTEMS MOROCCO

إعالن متعدد فلقرفجفت

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

 SAFETY AND SECURITY
SYSTEMS MOROCCO »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: زنقة 
البي جقم 5 - 00ج20 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.90981

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)22)أكتوبر)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 جقم) قرفج 
فلوحيد) فملساهم  يعلن  ما لي:)
ألف) وسبعين  بخمسة  تربع  أنه 
)75.000))سهم مملوك له في شركة)
«S MOROCCO» S.A.R.L. AUج 
فاطمة) فلسيدة  زورته  (- لفائدة:) (،
من) (، فلجنسية) مغربية  فلطاورني،)
في فملعاجف) نوفمرب)1966) (20 موفليد)
وفملقيمة) (، أنفا) فلبيضاء) فلدفج  (،
 263 جقم) فيال  (، ليمون) تقسيم  في 
بطاقة) وتحمل  (، فلبيضاء) فلدفج  (،
و) ؛) (BE446413(فلهوية فلوطنية جقم
أسماء) فلسيدة  (: فطفاله) (-
(، فلجنسية) مغربية  (، فلروي�شي)
حي) في  (1989 أكتوبر) (29 في) ولدت 
مقيمة) (، فلبيضاء) فلدفج  (، فلحسني)
جقم) (، تقسيم ليمون) (، في ليساسفة)
263)،)فلدفج فلبيضاء)،)وتحمل بطاقة)
 BK55527ج. جقم) فلوطنية  فلهوية 
مغربية) (، فلروي�شي) فلسيدة خولة  (o
أغسطس) (1 في) ولدت  (، فلجنسية)
فلبيضاء) فلدفج  (، فملعاجف) في  (1996
 IMP DE LA  01 وفملقيمة في) (، أنفا)
1500ج  (، (701 CARAVELLE)،)شقة)
بطاقة) حاملة  (، فرنسا) (، تولوز) (،
 BK396174 جقم) فلوطنية  فلهوية 
مغربية) (، فلسيدة مريم فلروي�شي) (- ؛)
 2002 ماجس) (9 ولدت في) (، فلجنسية)
فليساسفة) في  وتقيم  (، فملحمد ة) في 
(، (263 فيال جقم) (، تقسيم ليمون) (،
فلدفج فلبيضاء)،)وتحمل بطاقة فلهوية)
فلسيد) (BK668989.( o فلوطنية جقم)
فلجنسية) مغربي  (، فلروي�شي) محمد 
في السال) ج200) 16 وليوز) موفليد) (،
تقسيم) (، ليسافة) في  مقيم  (- بكندف)
(، فلدفج فلبيضاء) (، ،)جقم)263) ليمون)
جقم) فلوطنية  فلهوية  بطاقة  ويحمل 

BK72168ج

على) فلذي  نص  (:2 جقم) قرفج 

ما لي:)نتيجة ملا سبق)،)سيتم تعد ل)

من فلنظام فألسا�شي) (7 و) (6 فملادتين)

فملساهمة) (:6 فملادة) على فلنحو فلتالي:)

فملساهمة) بتقد م  فلشركاء)  قوم 

فلنقد ة وهي:)فلسيد سعيد فلروي�شي)

2،500،000.00)دجهم فلسيدة فاطمة)
 1،500،000.00 فلطاورني) زهرة 

فلروي�شي) أسماء) فلسيدة  دجهم 

فلسيدة) دجهم  (1،500،000.00

 1،500،000.00 فلروي�شي) خولة 

فلروي�شي) مريم  فلسيدة  دجهم 

1،500،000.00)دجهم فلسيد محمد)

دجهم) (1،500،000.00 فلروي�شي)

أي ما مجموعه عشرة مال ين دجهم)

إ دفع) تم  دجهم  (10،000،000.00

فألموفل فملقابلة للمساهمات فلنقد ة)

أي عشرة مال ين) (، فملشاج إليها أعاله)

في) دجهم)) (10،000،000.00) دجهم)

(:7 فملادة) فلنقدي.) فلشركة  صندوق 
جأس فملال تم تحد د جأس فملال بمبلغ)

 (10،000،000.00) مال ين) عشرة 

ألف) مائة  إلى  مقسمة  دجهم 

 (100.00) بمائة) سهم  ((100،000(

دجهم للسهم مكتت  بالكامل ومدفوع)

بالكامل لالكتتاب ومخصص للشركاء)

بما  تناس  مع مساهماتهم.)،)يسمى:)

25000)سهم) فلسيد سعيد فلروي�شي)

فلطاورني) فلزهرفء) فاطمة  فلسيدة 

15000)سهم فلسيدة أسماء)فلروي�شي)

15000)سهم فلسيدة خولة فلروي�شي)

15000)سهم فلسيدة مريم فلروي�شي)

15000)سهم فلسيد محمد فلروي�شي)

مائة ألف) سهم في فملجموع:) (15000

سهم بقيمة)100)دجهم لكل سهم

على) فلذي  نص  ج:) جقم) قرفج 

ما لي:)بعد هذف فلتربع باألسهم)،)أشاج)

فملساهم فلوحيد إلى فنتقال فلشركة)

محدودة) مسؤولية  ذفت  شركة  من 

ذفت) إلى شركة  وحيد  مساهم  ذفت 

مسؤولية محدودة)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
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بند جقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)
فملساهمة) بتقد م  فلشركاء) قوم 
فلنقد ة وهي:)فلسيد سعيد فلروي�شي)
2،500،000.00)دجهم فلسيدة فاطمة)
 1،500،000.00 فلطاورني) زهرة 
فلروي�شي) أسماء) فلسيدة  دجهم 
فلسيدة) دجهم  (1،500،000.00
 1،500،000.00 فلروي�شي) خولة 
فلروي�شي) مريم  فلسيدة  دجهم 
1،500،000.00)دجهم فلسيد محمد)
دجهم) (1،500،000.00 فلروي�شي)
أي ما مجموعه عشرة مال ين دجهم)
إ دفع) تم  دجهم  (10،000،000.00
فألموفل فملقابلة للمساهمات فلنقد ة)
أي عشرة مال ين) (، فملشاج إليها أعاله)
في) دجهم)) (10،000،000.00) دجهم)

صندوق فلشركة فلنقدي.
بند جقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)
عشرة) بمبلغ  فملال  جأس  تحد د  تم 
دجهم) ((10،000،000.00) مال ين)
 (100،000) ألف) مائة  إلى  مقسمة 
للسهم) دجهم  ((100.00) بمائة) سهم 
بالكامل) ومدفوع  بالكامل  مكتت  
بما) للشركاء) ومخصص  لالكتتاب 
يسمى:) (، مساهماتهم.) مع   تناس  
25000)سهم) فلسيد سعيد فلروي�شي)
فلطاورني) فلزهرفء) فاطمة  فلسيدة 
15000)سهم فلسيدة أسماء)فلروي�شي)
15000)سهم فلسيدة خولة فلروي�شي)
15000)سهم فلسيدة مريم فلروي�شي)
15000)سهم فلسيد محمد فلروي�شي)
مائة ألف) سهم في فملجموع:) (15000

سهم بقيمة)100)دجهم لكل سهم
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)57 808.
I 8ج

LA DILIGENCE COMPTABLE

PYRAMIDE ASCENSEUR
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد فلعزيز فلثعالبي شاجع 
عالل بن عبد هللا فلطابق فلثاني 

فملكت  جقم  1 فاس ، 0000ج، 

فاس فملغرب

PYRAMIDE ASCENSEUR شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 

56 تجزئة رنة فلزيتون 1 فلطابق 

فألج�شي فلشقة جقم 1 بنسودة - 

0ج00ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

70921

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.PYRAMIDE ASCENSEUR

تركي  و) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فألليات) و  فملعدفت  إصالح  و  صيانة 

فلكهربائية)-)فملصاعد-..
 56 جقم) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

تجزئة رنة فلزيتون)1)فلطابق فألج�شي)

فلشقة جقم)1)بنسودة)-)0ج00ج)فاس)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

100.000,00)دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد محمد أمين لشقر):)1.000 

حصة بقيمة)100,00)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

لشقر) أمين  محمد  فلسيد 
عنوفنه(ف))جقم)56)تجزئة رنة فلزيتون)

بنسودة)0ج00ج)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

لشقر) أمين  محمد  فلسيد 
عنوفنه(ف))جقم)56)تجزئة رنة فلزيتون)

بنسودة)0ج00ج)فاس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)19) نا ر)2022 

تحت جقم)261.

85Iج

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HAJJI HOLDING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاجع موجيتانيا صندوق فلرب د 
2609 ، 0000 ، مرفكش فملغرب
HAJJI HOLDING شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 57 شاجع 
موجيتانيا صندوق فلرب د 2609 - 

0000  مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج12205
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 12) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 HAJJI (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.HOLDING
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وفلقابضة) وفإلدفجة  فالستشاجفت 

وفستثماجفت فألسهم.
57)شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)
(- (2609 فلرب د) صندوق  موجيتانيا 

0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

100.000,00)دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيدة نعيمة حجي):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيدة جيم فلقادجي):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) حجي  نعيمة  فلسيدة 

جقم) جوسوجت  كولف  فجكان  تجزئة 

مرفكش) ( 0000 تسلطانت) ج5ج)

فملغرب.

عنوفنه(ف)) فلقادجي  جيم  فلسيدة 

جقم) جوسوجت  كولف  فجكان  تجزئة 

مرفكش) ( 0000 تسلطانت) ج5ج)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) حجي  نعيمة  فلسيدة 

جقم) جوسوجت  كولف  فجكان  تجزئة 

مرفكش) ( 0000 تسلطانت) ج5ج)

فملغرب

عنوفنه(ف)) فلقادجي  جيم  فلسيدة 

جقم) جوسوجت  كولف  فجكان  تجزئة 

مرفكش) ( 0000 تسلطانت) ج5ج)

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2072ج1.

386I

BASMA FUD

MERINOX EQUIPEMENT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

BASMA FUD

 RDC DERB LAAYOUNE EL ج 

 ALIA(MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

MERINOX EQUIPEMENT شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي طريق 

١٠٧ كلم ١٩ عين حرودة محمد ة - 

20800 فملحمد ة فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

7ج55.
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بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 نونرب) (02 فملؤجخ في)
بالل) مسيب رد د للشركة فلسيد(ة))

فملصطفى كمسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)22)نونرب)

2021)تحت جقم)2436.

87Iج

SOCIETE BRAINSETS

SOCIETE SEVENPHARMA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE SEVENPHARMA
تجزئة فملساج جقم 785 فملساج ، 

0000 ، مرفكش فملغرب
SOCIETE SEVENPHARMA شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فبوفب 
مرفكش فلشطر   فيال 51 فلطابق 
فالج�شي - 0000  مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

121971
في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SOCIETE SEVENPHARMA
غرض فلشركة بإ جاز):)فلصيدلة.

فبوفب) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلطابق) (51 فيال) فلشطر) ) مرفكش 

فالج�شي)-)0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد بن شقرون فبرفهيم):)100 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فبرفهيم) شقرون  بن  فلسيد 

فلشطر)   مرفكش  فبوفب  عنوفنه(ف))

فيال)51 0000 )مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فبرفهيم) شقرون  بن  فلسيد 

فلشطر)   مرفكش  فبوفب  عنوفنه(ف))

فيال)51 0000 )مرفكش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1980ج1.

88Iج

EL ADARISSA COSEILS SARL

 EQUIPEMENT

 BUREAUTIQUE ET

 INFORMATIQUE EL

IMAMY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

EL ADARISSA COSEILS SARL

 BD(HASSAN 2 IMM(SALWA

 N4 2EME(ETAGE(BENI(MELLAL

 BENI(MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC

 EQUIPEMENT BUREAUTIQUE

 ET INFORMATIQUE EL IMAMY

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي 

فلجبلية شاجع شوقي فلرقم 09 شقة 

جقم 02 فلطابق ج0 بني مالل 000ج2 

بني مالل فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج1228

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (08

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 EQUIPEMENT BUREAUTIQUE

.ET INFORMATIQUE EL IMAMY
مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء)و أعمال مختلفة

تارر فللوفزم فملكتبية بالتجزئة)

تارر.

حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

09)شقة) فلجبلية شاجع شوقي فلرقم)
جقم)02)فلطابق)ج0)بني مالل)000ج2 

بني مالل فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

100.000,00)دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد زكرياء)فلحافة):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

 500 (: فالمامي) فبرفهيم  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فلحافة  زكرياء) فلسيد 

شاجع شوقي حي فلجبلية فلرقم)09)بني)

مالل)000ج2)بني مالل فملغرب.

فلسيد فبرفهيم فالمامي عنوفنه(ف))

فلرقم) (8 فوالد حمدفن فلنزفلة فلزنقة)

19)بني مالل)50جج2)بني مالل فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فلحافة  زكرياء) فلسيد 

شاجع شوقي حي فلجبلية فلرقم)09)بني)

مالل)000ج2)بني مالل فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

05) نا ر) فالبتدفئية ببني مالل بتاجيخ)

2022)تحت جقم)2.

89Iج

HORICOM

RAPIDIMMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

RAPIDIMMO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

قرطبة جقم 82 فلطابق 1 شقة   - 

50000 مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

55207

في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.RAPIDIMMO

فإلنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)
فلعقاجي

أشغال فلبناء)فملختلفة.

تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

(- شقة) ) (1 فلطابق) (82 قرطبة جقم)

50000)مكناس فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) محمد  حسني  فلسيد 
 50000 2 1)قطعة) 108)مرران) جقم)

مكناس فملغرب.

فلسيد بوعلي مصطفى عنوفنه(ف))

فقامة روهرة سال بلوك ص عماجة س)
جقم)  11100)سال فلجد دة فملغرب.
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) محمد  حسني  فلسيد 
 50000 2 1)قطعة) 108)مرران) جقم)

مكناس فملغرب
فلسيد بوعلي مصطفى عنوفنه(ف))
فقامة روهرة سال بلوك ص عماجة س)

جقم)  11100)سال فلجد دة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2) نا ر) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)287.
90Iج

CASA COMPTES

NIKOSHOPS
إعالن متعدد فلقرفجفت

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

NIKOSHOPS »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: ج1، زنقة 
هنبي موجو فال فلوجي فملعاجيف - - 

فلدفج فلبيضاء فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
. 97917

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
تم فتخاذ) (2022 12) نا ر) فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 جقم) قرفج 
 GNH«(ما لي:)إضافة فالسم فلتجاجي
BEAUTY AND WELLNESS«)السم)

فلشركة.
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
 NICORA GUY فلسيد) فستقالة 
مهامه) من  (CARLO ALPHONSE

كمسيب وحيد للشركة.
قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)
تعيين فلسيدة حوجية دندون كمسيب)

وحيد للشركة ملدة غيب محدودة.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:2 جقم) بند 
للشركة:) فالرتماعي  فالسم  ما لي:)
بشريك) م  م  ش  (»NIKOSHOPS»
 GNH« فلتجاجي) فالسم  (- وحيد)

.»BEAUTY AND WELLNESS
على) فلذي  نص  (:12 جقم) بند 
ما لي:)يسيب فلشركة ملدة غيب محدودة)
فلسيدة حوجية دندون كمسيب وحيد)

للشركة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809501.

91Iج

HTA CONSEIL

VALDI RENT CAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملتقى شاجع محمد فلخامس وشاجع 
ألبيب فألول فلطابق فلسابع مكت  

جقم 709 -، 20060، فلدفج فلبيضاء 
فملغرب

VALDI RENT CAR شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ملتقى 
شاجع محمد فلخامس وشاجع ألربت 
فألول فلطابق فلسابع مكت  709 

فلدفج فلبيضاء 20060 فلدفج فلبيضاء 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
529585

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (17
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 VALDI(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. RENT CAR
تأريب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسياجفت بدون سائق.

ملتقى) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
ألربت) وشاجع  فلخامس  محمد  شاجع 
 709 مكت ) فلسابع  فلطابق  فألول 
فلدفج فلبيضاء)20060)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 500.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد هالل خليل):)2.500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
1.250)حصة) (: فلسيد هالل نبيل)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيد حامد فمزيل):)1.250)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد هالل خليل عنوفنه(ف))زنقة)
فلدفج) (20210 حي فلهناء) ج1) جقم) 0ج)

فلبيضاء)فملغرب.
عنوفنه(ف)) نبيل  هالل  فلسيد 
تجزئة فلحكمة)09)بوسكوجة)27182 

فلنوفصر فملغرب.
عنوفنه(ف)) فمزيل  حامد  فلسيد 
كاليفوجنيا) فلشباب  تجزئة  (06 جقم)

20 20)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد هالل خليل عنوفنه(ف))زنقة)
فلدفج) (20210 حي فلهناء) ج1) جقم) 0ج)

فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809685.
92Iج

ABDESLAM ANTID

SAADI BUILDING
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID
 RUE 33 N 31 OULED(EL

 HAJ(ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

SAADI BUILDING شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي قصر 

تازناقت مدغرة فلرشيد ة فلرشيد ة 

52000 فلرشيد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

9ج 15

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (02

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 SAADI(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. BUILDING

غرض فلشركة بإ جاز):)-1)تركي )

فلزجفعة) و  فلزجفعي  فلري  أنظمة 

بالتنقيط)

-2)فالشغال مختلفة)

-3)كرفء)فالالت و معدفت فلبناء.

قصر) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

تازناقت مدغرة فلرشيد ة فلرشيد ة)

52000)فلرشيد ة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد عبد فالله سعدي):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

سعدي) فالله  عبد  فلسيد 

 52000 عنوفنه(ف))حي تاجكة فلقد مة)

فلرشيد ة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

سعدي) فالله  عبد  فلسيد 

 52000 عنوفنه(ف))حي تاجكة فلقد مة)

فلرشيد ة فملغرب.
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ)22)نونرب)

2021)تحت جقم)92ج2.
Iج9ج

cafge

SONO BONO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

cafge
 Mustapha(el(maani، 2ج 
20130، casablanca(maroc

SONO BONO شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 10 شاجع 
فلحرية فلطابق فلثالث جقم 5 فلدفج 

فلبيضاء 20000 فلدفج فلبيضاء 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
5ج5289

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  2) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 SONO(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BONO
تسييب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مطاعم وفلتموين).
10)شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)
فلدفج) (5 فلثالث جقم) فلطابق  فلحرية 
فلبيضاء) فلدفج  (20000 فلبيضاء)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)فملغرب سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1000 (: مبشوج) فناس  فلسيد 

بقيمة)100)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) مبشوج  فناس  فلسيد 
دجب بوشنتوف ز)66)جقم)12 20000 

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) مبشوج  فناس  فلسيد 
دجب بوشنتوف ز)66)جقم)12 20000 

فلدفج فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808988.

I 9ج

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CHARLIE INDIA SARL
إعالن متعدد فلقرفجفت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاجع موجيتانيا صندوق فلرب د 
2609 ، 0000 ، مرفكش فملغرب

CHARLIE INDIA SARL »شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: فيال جقم 1 
زنفة عبد فلوهاب دجفق كليز - 0000  

مرفكش فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.104659

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)ج1)درنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فالرتماعية) فلحصص  رميع  بيع 
فلتي) فرتماعية)) حصة  (1.000(
 متلكها فلسيد فهد فلشعرة في شركة)
 CHARLIE INDIA SARL (SARL»
AU))»)»)لفائدة فلسيدة فلغالية فلنائم
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
من) فلشعرة  فهد  فلسيد  فستقالة 

مهامه كمسيب وحيد للشركة.
قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)
تعيين فلسيدة فلغالية فلنائم كمسيبة)

وحيدة للشركة ملدة غيب محدودة.

قرفج جقم) :)فلذي  نص على ما لي:)
منح توقيع فلشركات فملصرفية بشكل)
قيود) أي  وبدون  ومنفصل  فردي 

للسيدة فلغالية فلنائم
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فملوففقة على تعد ل فملوفد)7, 8 , 15)و)

تحد ث فلنظام فالسا�شي للشركة
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2) نا ر) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2108ج1.
95Iج

FIGESEC SARLAU

MENARA FER منارة فير
إعالن متعدد فلقرفجفت

FIGESEC SARLAU
 IMM.N°17 APPT(N°2 AVENUE

 ENNAKHIL(M›HAMID 5 ،
40160، MARRAKECH(MAROC
مناجة فيب MENARA FER »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: دوفج 
ف زوجفن قيادة سيدي غيات ف ت 
فوجير فلحوز مرفكش - - مرفكش 

فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.53367

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)ج1)شتنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:01 جقم) قرفج 
 50 تفويت) على  فملصادقة  ما لي:)
فلسيد) طرف  من  فرنماعية  حصة 
تاحسينة عبد فلعزيز لفائدة فلعاللي)

عبد فللطيف)
على) فلذي  نص  (:02 جقم) قرفج 
ما لي:)تغييب فلشكل فلقانوني للشركة)
فلى شركة مناجة فيب شركة محدودة)

فملسؤلية ذفت فلشريك فلوحيد
على) فلذي  نص  ج0:) جقم) قرفج 
تاحسينة) فلسيد  فستقالة  ما لي:)
عبد فلعزيز من تسييب فلشركة وتعيين)
مسيبف) فللطيف  عبد  فلعاللي  فلسيد 

رد دف للشركة ملدة غيب محدودة

على) فلذي  نص  جقم) 0:) قرفج 
فلى) فلشركة  غرض  توسيع  ما لي:)

أشغال مختلفة فو فلبناء
على) فلذي  نص  (:05 جقم) قرفج 

ما لي:)تحيين قوفنين فلشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:02 جقم) بند 
أشغال) إضافة  (: فملوضوع) ما لي:)

مختلفة فو فلبناء
على) فلذي  نص  ج0:) جقم) بند 
فيب) مناجة  شركة  فلتسمية:) ما لي:)
ذفت) فملسؤلية  محدودة  شركة 

فلشريك فلوحيد
على) فلذي  نص  (:06 جقم) بند 
ما لي:)فلتقد مات:قدم فلسيد فلعاللي)

عبد فللطيف)10000)دجهم
على) فلذي  نص  (:07 جقم) بند 
:حدد مبلغ جأسمال) فلرفسمال) ما لي:)
مقسم) 10000دجهم  في) فلشرك 
خصص) فرتماعية  حصة  (100 فلى)

للسيد فلعاللي عبد فللطيف
على) فلذي  نص  (:12 جقم) بند 
فلسيد) :سمي  فملسيب) تسمية  ما لي:)
فلعاللي عبد فللطيف كمسيب للشرك)

ملدة غيب محدودة
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) بتاجيخ) 2) بمرفكش  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)129850.

396I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SEMI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاجع موجيتانيا صندوق فلرب د 
2609 ، 0000 ، مرفكش فملغرب
SEMI شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

يعقوب فملنصوج حي بوكاج عماجة جقم 
36 فلطابق فلخامس فلشقة جقم 22 

رليز - 0000  مرفكش فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
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جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
ججج 10.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)15)أكتوبر)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
بوكاج) حي  فملنصوج  يعقوب  »شاجع 
فلخامس) فلطابق  (36 جقم) عماجة 
فلشقة جقم)22)رليز)-)0000 )مرفكش)
إلى)»فمللك فملسمى)«تيكمينو) فملغرب«)
دفج) فملسمى  فلكيشاملاكان  قبيلة  («

فلتون�شي)-)0000 )مرفكش فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2) نا ر) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2107ج1.
97Iج

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

TABLEPAN طابلي بان
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

 OUATTOU MOHAMMED
YASSINE

 El(jabha(ouatania 17 , Etage 2 ،
900000، طنجة فملغرب

طابلي بان TABLEPAN شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع خالد 
فبن فلوليد 28 فلطابق جقم 2 جقم 1 

مكت 1 - 90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

123613
في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
طابلي) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.TABLEPAN(بان
تصنيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلخش ،)فستيبفد وتصد ر فلخش ....
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
جقم) فلطابق  (28 فلوليد) فبن  خالد 

طنجة) (90000 (- مكت 1) (1 جقم) (2
فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 
دجهم،)مقسم كالتالي:

خوفن) كاتاال  كليمتي  فلسيد 
 100 بقيمة) حصة  (100 (: كاجلوس)

دجهم للحصة).
فلسيد كليمتي كاتاال خوفن كاجلوس)

:)100)بقيمة)100)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
خوفن) كاتاال  كليمتي  فلسيد 
 0000 فسبانيا) عنوفنه(ف)) كاجلوس 

فالينسيا فسبانيا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
خوفن) كاتاال  كليمتي  فلسيد 
 0000 فسبانيا) عنوفنه(ف)) كاجلوس 

فالينسيا فسبانيا
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250070.
98Iج

نگا ان

نگايان
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

نگا ان
شاجع عالل فلفا�شي مرك  حبوس 
2، عماجة ف،شقة جقم 21 فلطابق 

فلخامس،مرفكش ، 0000 ، مرفكش 
فملغرب

نگا ان شركة ذفت مسؤلية محدودة 
ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
عالل فلفا�شي مرك  فلحبوس 

2،عماجة أ،شقة جقم 21،فلطابق 
فلخامس - 0000  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
١٢١٥٢٣

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 

تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (07

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

فإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)نگا ان.

مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

(تظاهرفت)) خاصة) فنية  مهررانات 

أو) فلتجاجية  فلعمليات  مقاول إلدفجة 

فلخدماتية)(تنظيم إقامة مؤقتة).

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلحبوس) مرك   فلفا�شي  عالل 

21،فلطابق) جقم) أ،شقة  2،عماجة 

فلخامس)-)0000 )مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 (: لوزي) عماج  فلسيد 

بقيمة)200)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عماج لوزي عنوفنه(ف))إقامة)

شاجع) (15 شقة) فلناصر عماجة ألف١)

سال) (11000 سال) م  س  فوراددة 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

إقامة) عنوفنه(ف)) فملغرب  فلسيد 

شاجع) (15 شقة) فلناصر عماجة ألف١)

سال) (11000 سال) م  س  فوراددة 

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

درنرب) (28 بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)0 12ج1.

99Iج

CCJF

MATAHINES AL WAHA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC
MATAHINES AL WAHA شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلزنقة 
ج  فلرقم 11، حي فألمل 2 دجب 

فلسلطان، فلدفج فلبيضاء - 20000 
فلدفج فلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.194367
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 نونرب) (08 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
تفويت فلسيد)(ة))فلعربي فبو فلهول)
7)حصة فرتماعية من أصل)10.000 
فبو) سناء) (ة)) فلسيد) لفائدة  حصة 

فلهول بتاجيخ)08)نونرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)805758.

 00I

فيتك بيلد نك

فيتك بيلدينك
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

فيتك بيلد نك
شاجع محمد فلسادس،فملنطقة 

فلسياحية،لؤلؤة مرفكش،تغ7،جقم 
79 ، 0000 ، مرفكش فملغرب
فيتك بيلد نك شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 

شاجع محمد فلسادس،فملنطقة 
فلسياحية،لؤلؤة مرفكش،تغ7،جقم 

79 - 0000  مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
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جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
120063

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 أكتوبر) (01
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
فيتك) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

بيلد نك.
تشييد) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملباني فلسكنية وغيب فلسكنية.
(: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلسادس،فملنطقة) محمد  شاجع 
مرفكش،تغ7،جقم) فلسياحية،لؤلؤة 

79)-)0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 250 (: فلدجهاوي) ساجة  فلسيدة 
حصة بقيمة)50.000)دجهم للحصة).
250)حصة) (: فلسيد نبيل تكيوط)

بقيمة)50.000)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) تكيوط  نبيل  فلسيد 
باطا) فملنصوج،عرصة  يعقوب  شاجع 
عماجة)ج)شقة جقم)6 0000 )مرفكش)

فملغرب.
فلسيدة ساجة فلدجهاوي عنوفنه(ف))
باطا) فملنصوج،عرصة  يعقوب  شاجع 
عماجة)ج)شقة جقم)6 0000 )مرفكش)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيدة ساجة فلدجهاوي عنوفنه(ف))
باطا) فملنصوج،عرصة  يعقوب  شاجع 
عماجة)ج)شقة جقم)6 0000 )مرفكش)

فملغرب
عنوفنه(ف)) تكيوط  نبيل  فلسيد 
باطا) فملنصوج،عرصة  يعقوب  شاجع 
عماجة)ج)شقة جقم)6 0000 )مرفكش)

فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) بتاجيخ) 0) بمرفكش  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)129151.
 01I

++FITAGAIC(++مــسـتأمـنة تادلة لإلدفجة و فملحـاسبة(

أطلس دروم مروك
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

مــسـتأمـنة تادلة لإلدفجة و 
++FITAGAIC ++فملحـاسبة
 Bd MOHAMED V BD

MOHAMED(V، 23000، BENI-
MELLAL MAROC

أطلس دجوم مروك شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقــم 7 
زنقة أغـبالة حي فلحسني - 000ج2 

بـنـي مــــالل فملـــغـــرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

12269
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (06
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
أطلس) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

دجوم مروك.
إستيبفد) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
مقاول) و  مقهى  تصد ر؛إستغالل  و 

لنقل فلطرقي للبضائع..
 7 جقــم) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
000ج2  (- فلحسني) حي  أغـبالة  زنقة 

بـنـي مــــالل فملـــغـــرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فلـرودفني عبد فلعالــي):)90ج 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة)
 510 (: جشــيدة) فلـرودفني  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 100 (: نـاد ة) بومهـدي  فلسيدة 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلعالــي) عبد  فلـرودفني  فلسيد 
حي) أغـبالة  زنقة  (7 جقــم) عنوفنه(ف))

فلحسني)000ج2)بـنـي مــــالل فملـــغـــرب.
جشــيدة) فلـرودفني  فلسيدة 
حي) أغـبالة  زنقة  (7 جقــم) عنوفنه(ف))

فلحسني)000ج2)بـنـي مــــالل فملـــغـــرب.
فلسيدة بومهـدي نـاد ة عنوفنه(ف))
فلحسني) حي  أغـبالة  زنقة  (7 جقــم)

000ج2)بـنـي مــــالل فملـــغـــرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلعالــي) عبد  فلـرودفني  فلسيد 
حي) أغـبالة  زنقة  (7 جقــم) عنوفنه(ف))

فلحسني)ج2)بـنـي مــــالل فملـــغـــرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية ببني مالل بتاجيخ)27)درنرب)

2021)تحت جقم)00ج1.
 02I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

STE TRANS HOBRI SARL
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS
 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN
ATLAS(FES. ، 30000، فاس فملغرب
STE TRANS HOBRI SARL شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج فوالد 
عا د سبع جوف�شي موالي يعقوب - 

36104 فاس فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.61653

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تمت) (2021 نونرب) في) 0) فملؤجخ 

فملصادقة على):
حسن فدجي�شي) (ة)) تفويت فلسيد)
من) فرتماعية  حصة  (500 عا دي)

أصل)1.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))

نونرب) بتاجيخ) 0)  وسف بن فعزيزي 

.2021

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

نونرب) (26 بتاجيخ) بفاس  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)51ج5.

Iج0 

CABINET(RMILI&ASSOCIES

 COURS DE SOUTIEN AL
FARAHIDI-PRIVE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
حل شركة

CABINET(RMILI&ASSOCIES

 N° 80 RES(LA(PAIX(RUE

 YOUGOUSLAVIE(GUELIZ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 COURS DE SOUTIEN AL

FARAHIDI-PRIVE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة(في طوج 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 0ج2 شا 

جع فبن جشد فمرشيش فلحي فملحمدي 

0000  مرفكش فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

7جج70.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

2021)تقرج حل) 27)درنرب) فملؤجخ في)

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 

 COURS DE SOUTIEN AL

جأسمالها) مبلغ  (FARAHIDI-PRIVE

مقرها) وعنوفن  دجهم  (10.000

جشد) فبن  جع  شا  0ج2) فإلرتماعي)

  0000 فملحمدي) فلحي  فمرشيش 

بعد) (: ل) نتيجة  فملغرب  مرفكش 

فلشركة) وفرهتها  فلتي  فلصعوبات 

شركة) حل  إعالن  فلشركاء) قرج  (،

 COURS DE SOUTIEN AL»

من) فعتباًجف  (»FARAHIDI-PRIVATE

هذف فليوم وتصفيتها فلود ة..

0ج2)شا) و حدد مقر فلتصفية ب)

جع فبن جشد فمرشيش فلحي فملحمدي)

Marrakech  0000)فملغرب.)
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و عين:

و) فملرني�شي  غازي  فلسيد(ة))

أغوفتيم) بيال  ف د  دوفج  عنوفنه(ف))

مرفكش) ( 0000 فلحوز) تحناوت 

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)

0ج2)شا جع فبن جشد فمرشيش

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1811ج1.

 0 I

AM CONSULTING

POLYPIECES FOURNITURE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تغييب تسمية فلشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

 POLYPIECES FOURNITURE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فالرتماعي 197 شاجع 

فملقاومة فلطابق فلسادس - 90 20 

فلدفج فلبيضاء فملغرب.

تغييب تسمية فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

 09175

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تغييب) (2022 في) 1) نا ر) فملؤجخ 

 POLYPIECES« فلشركة من) تسمية 

 PRO’PIECES«(إلى(«(FOURNITURE

. » FOURNITURE

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)ج80952.

 05I

UPSILON CONSULTING

 KANZ FOR MOROCCAN
DEVELOPMENT 2

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
جفع جأسمال فلشركة

UPSILON CONSULTING
زفوية شاجع عمر فلخيام و شاجع عبد 

فلرحيم بوعبيد، فلطابق فلرفبع، 
شقة جقم 20 ، 20250، فلدفج 

فلبيضاء فملغرب
 KANZ FOR MOROCCAN

DEVELOPMENT 2 شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ج28، 
شاجع موالي  وسف، إقامة فلفتح 
2، فلطابق فلسادس، شقة جقم 1 - 

20000 فلدفج فلبيضاء فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.458763

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2021 غشت) (01 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
من) أي  دجهم«) (9.600.400»
 9.610.400« إلى) دجهم«) (10.000»
تقد م حصص) (: عن طريق) دجهم«)

نقد ة أو عينية.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809226.
406I

SOCIETE BRAINSETS

SOCIETE BRAINSETS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE BRAINSETS
تجزئة فملساج جقم 785 فملساج ، 

0000 ، مرفكش فملغرب
SOCIETE BRAINSETS شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي عماجة 
لنوف و زنقة فبن سينا فلطابق فلتالت 

جقم جج كليز - 0000  مرفكش 

فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122055

في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SOCIETE BRAINSETS

فلعالج) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلنف�شي.

عماجة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

لنوف و زنقة فبن سينا فلطابق فلتالت)

جقم)جج)كليز)-)0000 )مرفكش فملغرب)

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: شكي ) شاد ة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيدة شاد ة شكي  عنوفنه(ف))

 81 جقم) 2ج) بلوك) فلسالم  جياض 

020ج2)بني مالل فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيدة شاد ة شكي  عنوفنه(ف))

 81 جقم) 2ج) بلوك) فلسالم  جياض 

020ج2)بني مالل فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج207ج1.

 07I

cabinet AMSN

ATLANTIC GLOBAL INEST
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

cabinet AMSN
 N°8 rue(antisirabe(appt(n°11

 3eme(etage(vn(meknes ،
50000، meknes(maroc

ATLANTIC GLOBAL INEST شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي 
فلوحدة بلوك 19 جقم 276 فلسعادة 

- 0ج500 مكناس فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.51189

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2021 درنرب) (10 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
من) أي  دجهم«) (1.900.000»
 2.000.000« إلى) دجهم«) (100.000»
مقاصة) إررفء) (: طريق) عن  دجهم«)
مع د ون فلشركة فملحددة فملقدفج و)

فملستحقة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)260.
 08I

CABINET S2S CONSULTING

NEXUS TELECOM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD(AL(QODS,
 RES(AMINA 5, OULAD(TALB,
 QUARTIER(EL(OMARIYA, LOT
 ASSAKANE(AL(ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
NEXUS TELECOM شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 0ج جحال 

فملسكيني فلطابق 2 فلرقم 5 - 00جج2 
فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
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فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

55ج529
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (2 
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.NEXUS TELECOM
خدمات) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

متنوعة في مجال فالتصاالت.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)0ج)جحال)
فملسكيني فلطابق)2)فلرقم)5)-)00جج2 

فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: فلسيد عزيز رمال فلعلوي)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيد محمد بندغو):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلعلوي) رمال  عزيز  فلسيد 
جقم) (1 2 عين فلشق زنقة) عنوفنه(ف))

105 200جج)فلبيضاء)فملغرب.
فلسيد محمد بندغو عنوفنه(ف))25 
200جج  فملعاجيف) ط ) نابلس  زنقة 

فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلعلوي) رمال  عزيز  فلسيد 
جقم) (1 2 عين فلشق زنقة) عنوفنه(ف))

105 200جج)فلبيضاء)فملغرب
فلسيد محمد بندغو عنوفنه(ف))25 
200جج  فملعاجيف) ط ) نابلس  زنقة 

فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)57ج809.

 09I

cabinet AMSN

ATLANTIC GLOBAL INVEST
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

cabinet AMSN
 N°8 rue(antisirabe(appt(n°11

 3eme(etage(vn(meknes ،
50000، meknes(maroc

 ATLANTIC GLOBAL INVEST
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي 

فلوحدة بلوك 19 جقم 276 فلسعادة 
- 0ج500 مكناس فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.51189
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)10)درنرب)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
 276 جقم) (19 بلوك) فلوحدة  حي  («
مكناس فملغرب«) 0ج500) (- فلسعادة)
فلصناعي سيدي) فلحي  9ج) »جقم) إلى)

بوزكري)-)50070)مكناس فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)260.
 10I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

TECHNO JAMAL
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب رد د للشركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA(MAROC
TECHNO JAMAL شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فملقاومة جقم 15 فلسماجة - 72000 
فلسماجة فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج1ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تعيين) (2022 01) نا ر) فملؤجخ في)
مسيب رد د للشركة فلسيد(ة))أزمري)

محمد كمسيب وحيد

تبعا لوفاة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالسماجة بتاجيخ) 2) نا ر)

2022)تحت جقم)21/2022.

 11I

LMT AUDITING

GENIUS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

GENIUS شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : 2 زنقة 

فبو فا د فملصري - 20060 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب.

قفل فلتصفية
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

00555ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج) (2021 درنرب) ج0) في) فملؤجخ 

مسؤلية) ذفت  شركة  (GENIUS حل)

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)
وعنوفن) دجهم  (10.000 جأسمالها)
فا د) فبو  زنقة  (2 فإلرتماعي) مقرها 

فلبيضاء) فلدفج  (20060 (- فملصري)

فملغرب نتيجة للقرفج فلشريك فلوحيد.

و عين:

فلسيد(ة))هند فلشامخ و عنوفنه(ف))

 11 فلرقم) (72 عماجة) فلوفاء) حي 

(ة)) 0000)فملحمد ة فملغرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
بتاجيخ)ج0)درنرب)2021)وفي)2)زنقة فبو)

فا د فملصري)-)20060)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809515.

 12I

SILVER FID

KL CONSEILS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SILVER FID
8جج تجزئة فلخيب بجان  إعدفد ة 
فبو بكر فلصد ق سيدي معروف ، 

20520، فلدفجفلبيضاء فملغرب
KL CONSEILS شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 
سومية إقامة شهرزفد ج فلطابق 

5 فلرقم 22 بامليي - 20000 
فلدفجفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
529 05

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 KL (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.CONSEILS
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فإلستشاجفت في تدبيب فملقاوالت.
زنقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلطابق) ج) شهرزفد) إقامة  سومية 
 20000 (- بامليي) (22 فلرقم) (5

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
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(: كنوني) شريف  ليلى  فلسيدة 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
كنوني) شريف  ليلى  فلسيدة 
  2 فلرقم) أوكوك  تجزئة  عنوفنه(ف))
فلدفجفلبيضاء) (20150 كاليفوجني)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
كنوني) شريف  ليلى  فلسيدة 
  2 فلرقم) أوكوك  تجزئة  عنوفنه(ف))
فلدفجفلبيضاء) (20150 كاليفوجني)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)   809.

Iج1 

conseils sarl

TOUCHPOINT MEDIA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

conseils sarl
شاجع لبنان فقامة  امنة 1 مكت  
جقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

فملغرب
TOUCHPOINT MEDIA شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فملحل 

جقم 6 عماجة ض زفوية زنفة فدجيس 
فلطابق فلول فبي ررير فلطربفني 
فقامة فلخيب 2 - 90000 طنجة 

فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.10 911

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) (07 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
تفويت فلسيد)(ة))فلعربي بورمعا)
500)حصة فرتماعية من أصل)100 
(ة))محمد جضا) حصة لفائدة فلسيد)

فلحسني بتاجيخ)07)درنرب)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
درنرب) (17 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم) 908 2.
 1 I

UPSILON CONSULTING

 KANZ FOR MOROCCAN
DEVELOPMENT 4

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
جفع جأسمال فلشركة

UPSILON CONSULTING
زفوية شاجع عمر فلخيام و شاجع عبد 

فلرحيم بوعبيد، فلطابق فلرفبع، 
شقة جقم 20 ، 20250، فلدفج 

فلبيضاء فملغرب
 KANZ FOR MOROCCAN

DEVELOPMENT 4 شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ج28، 
شاجع موالي  وسف، إقامة فلفتح 
2، فلطابق فلسادس، شقة جقم 1 - 

20000 فلدفج فلبيضاء فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
ج2ج58 .

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2021 غشت) (01 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
من) أي  دجهم«) «00 .جج .2)
»00 .ج  .2  إلى) دجهم«) (10.000»
تقد م حصص) (: عن طريق) دجهم«)

نقد ة أو عينية.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809228.
 15I

LE LEGALISTE

SUPERPART PIECE AUTO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة)

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

SUPERPART PIECE AUTO شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فالرتماعي شاجع 

أحمد سيتو مبنى جقم 11 فلطابق 
2 شقة ج - 20000 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
توسيع نشاط فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.386647

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تمت) (2021 درنرب) 1ج) في) فملؤجخ 
نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):
شرفء)وبيع قطع غياج فلسياجفت)؛

أنوفع) رميع  وتأريب  وبيع  شرفء)
فألجف�شي أو فملباني.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808968.
416I

UPSILON CONSULTING

KANZ MABANI DAHABIAH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

UPSILON CONSULTING
زفوية شاجع عمر فلخيام و شاجع عبد 

فلرحيم بوعبيد، فلطابق فلرفبع، 
شقة جقم 20 ، 20250، فلدفج 

فلبيضاء فملغرب
 KANZ MABANI DAHABIAH
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي ج28، 

شاجع موالي  وسف، إقامة فلفتح 
2، فلطابق فلسادس، شقة جقم 1 - 

20000 فلدفج فلبيضاء فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
99ج58 .

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2021 غشت) (01 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
 10.000« أي من) دجهم«) (91 .200»

عن) دجهم«) (92 .200« إلى) دجهم«)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809229.
 17I

فكسرب ت كونسيلتون

KMH Nature. ك إم آش ناتير
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة
فكسرب ت كونسيلتون

زنقة محمد فلبقال عماجة كوليزي 
جقم 90 رليز ، 0000 ، مرفكش 

فملغرب
 KMH Nature. ك إم آش ناتيب

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة(في 
طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 
محمد فلبقال عماجة فملسكون شقة 
جقم 11 فلطابق 1 - 0000  مرفكش 

فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.780 1

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) فملؤجخ في)06)درنرب)
ك) فملحدودة  فملسؤولية  ذفت  شركة 
مبلغ) (KMH Nature. ناتيب) آش  إم 
وعنوفن) دجهم  (10.000 جأسمالها)
مقرها فإلرتماعي زنقة محمد فلبقال)
عماجة فملسكون شقة جقم)11)فلطابق)
نتيجة) فملغرب  مرفكش  ( 0000 (- (1
كوجونا) رائحة  بتبعات  تأثرها  (: ل)

فملستجد..
و حدد مقر فلتصفية ب فلعزوزية)
جقم)07 1.)-)ج008 )مرفكش فملغرب.)

و عين:
فلسيد(ة))حسن لولي و عنوفنه(ف))
ج008 )مرفكش) 07 1)فلعزوزية) جقم)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)



2331 الجريدة الرسميةعدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022) 

ملسيب) فلشخ�شي  فلعنوفن  حدد 
 1 07 فلشركة فلكائن بمرفكش جقم)

فلعزوزية كمقر للتصفية.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2) نا ر) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)862.

 18I

KHAMSA SERVICE

KHAMSA SERVICE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

KHAMSA SERVICE
زنقة آ ت آوجير شاجع موالي  وسف 

، 28800، فلدفج فلبيضاء فملغرب
KHAMSA SERVICE شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة(في طوج 
فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ج زنقة 
آ ت آوجير شاجع موالي  وسف - 
28800 فلدفج فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.426563
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 15)درنرب) فملؤجخ في)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 
مبلغ جأسمالها) (KHAMSA SERVICE
مقرها) وعنوفن  دجهم  (100.000,00
شاجع) آوجير  آ ت  زنقة  ج) فإلرتماعي)
موالي  وسف)-)28800)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب نتيجة ل):)توقف فلنشاط..
زنقة) ج0) و حدد مقر فلتصفية ب)
(- موالي  وسف) شاجع  آوجير  آ ت 

28800)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

و) فاجح  عوفطف  فلسيد(ة))
عنوفنه(ف))1ج)زنقة أبو حسن فلصغيب)
فملعاجيف) (1 طابق) جوز  ميل  إقامة 
فملغرب) فلبيضاء) فلدفج  70ج20)

كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809618.

 19I

FLASH ECONOMIE

MIDINAIT PRODUCTION
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MIDINAIT PRODUCTION شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 0ج 
زنقة 604 دجب ف ت كيوفن فلدشيبة - 

86350 فنزكان فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج2507

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (2 

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.MIDINAIT PRODUCTION

فإلنتاج) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسمعي فلبصري.
0ج  جقم) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
زنقة)604)دجب ف ت كيوفن فلدشيبة)-)

86350)فنزكان فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

(: مباجك) نا ت  هلل  عبد  فلسيد 

دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

مباجك) نا ت  هلل  عبد  فلسيد 
فلبلد ة) فلتجزئة  جقم) 1) عنوفنه(ف))

أمسرنات)80100))فكاد ر فملغرب.

وفلعائلية) ية  فلشخص فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

مباجك) نا ت  هلل  عبد  فلسيد 
فلبلد ة) فلتجزئة  جقم) 1) عنوفنه(ف))

أمسرنات)80100))فكاد ر فملغرب

باملحكمة) انوني  فلق فإل دفع  تم 

درنرب) نزكان بتاجيخ) 1) فالبتدفئية با

2021)تحت جقم)2750/2021.

 20I

فألستاذة هدى أمنيول،)موثقة

 DOMAINE AGRICOLE

NANNA
إعالن متعدد فلقرفجفت

فألستاذة هدى أمنيول، موثقة

 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine(bloc(E2 2ème(étage

 n°4 Avenue(oued(ziz(immeuble

 tifaouine(bloc(E2 2ème(étage

 n°4، 80000، AGADIR - IDA(OU

TANANE فملغرب

 DOMAINE AGRICOLE NANNA

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: أكاد ر، 

شاجع فلجيش فمللكي، عماجة الغڴانيي 

- 80000 أكاد ر فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.209

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)17) نا ر)2022

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فثبات وفاة فلسيد أحمد بن محمد)

أمسروي.

قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
تحيين فلقانون فألسا�شي للشركة.)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)
فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)9:)فلذي  نص على ما لي:)
فلتغييب فملتبفبط للفصل)9)من فلقانون)
فألسا�شي للشركة،)فملتعلق بالتسييب،

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) باكاد ر  فلتجاجية 

2022)تحت جقم) 10819.
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STE SIMPLE CONSEIL SARL

LAMA TOURS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS
 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN
ATLAS(FES. ، 30000، فاس فملغرب

LAMA TOURS شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

 RDC وعنوفن مقرها فإلرتماعي
 N ° 27 A(LOTS(LES(DUNES 2

TGHAT(FES - 30000 فاس فملغرب 
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

709 9
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 LAMA(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. TOURS
مقالة في) (: غرض فلشركة بإ جاز)

نقل فملسافرين بالسياجة).
 RDC(N(°(:(عنوفن فملقر فالرتماعي
 27 A LOTS LES DUNES 2 TGHAT

FES(-(30000)فاس فملغرب).
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة سنة).
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 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (250 (: ملان سعيد) فلسيد 
بقيمة)25)دجهم للحصة).

حصة) (250 (: فلسيد ملان  وسف)
بقيمة)25)دجهم للحصة).

حصة) (250 (: ملان محمد) فلسيد 
بقيمة)25)دجهم للحصة).

حصة) (250 (: منيب) ملان  فلسيد 
بقيمة)25)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) سعيد  ملان  فلسيد 
ثغات فاس) (2 ف تجزئة تالل) (27 جقم)

0000ج)فاس فملغرب).
عنوفنه(ف)) ملان  وسف  فلسيد 
 02 تجزئة عين فلعاطي) ( 8 فيال جقم)

فلرشيد ة)0002ج)فاس فملغرب).
عنوفنه(ف)) محمد  ملان  فلسيد 
 02 تجزئة عين فلعاطي) ( 8 فيال جقم)

فلرشيد ة)0002ج)فاس فملغرب).
فلسيد ملان منيب عنوفنه(ف))فلوفاق)
ثماجة) عماجة) 128) (8 فلشقة) (1

0000ج)فاس فلرباط).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) سعيد  ملان  فلسيد 
ثغات فاس) (2 ف تجزئة تالل) (27 جقم)

0000ج)فاس فملغرب)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)20) نا ر)2022 

تحت جقم)299.
 22I

فملركز فلجهوي لالستثماج لجهة دجعة تافياللت ملحقة)

وجزفزفت

 STE ASSOUGAGUE « SARL
AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

جفع جأسمال فلشركة

فملركز فلجهوي لالستثماج لجهة دجعة 
تافياللت ملحقة وجزفزفت

شاجع موالي جشيد عماجة دفدس 
فلطابق فالول وجزفزفت، 5000 ، 

وجزفزفت فملغرب

 STE(ASSOUGAGUE « SARL(AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ف ت مرفو 

فغيل نومكون قلعة مكونة - 5200  

تنغيب فملغرب .
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج59ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تم) (2022 في) 0) نا ر) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 

من) أي  دجهم«) «90.000ج.1)

 1.500.000« إلى) دجهم«) (110.000»

تقد م حصص) (: عن طريق) دجهم«)

نقد ة أو عينية.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بتنغيب  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)106.

Iج2 

aice compta

MAISON NOAM
إعالن متعدد فلقرفجفت

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

MAISON NOAM »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: محل 12 

شاجع فملنفلوطي حي كوتي - 20000 

فلدفج فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.470675

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

n 2022تم فتخاذ) ج0) نا ر) فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

بعد) فلعمومية  فلجمعية  إرتماع 

فإلحاطة برغبة فلسيد نبيل سنهاجي)

أجبعة) فلسيد محمد عطاج  إلى  بنقل 

سهم) (( 500) وخمسمائة) آالف 

مملوك له في فلشركة).

على) فلذي  نص  (:1 جقم) قرفج 
فلعمومية) فلجمعية  إرتماع  ما لي:)
حسام) فلسيد  برغبة  فإلحاطة  بعد 
خمسمائة) تحويل  في  إ الجز  فلد ن 
)500))سهم مملوك له في فلشركة إلى)
تعلن فلجمعية) فلسيد محمد عطاج.)
فلنقل) هذف  على  فملوففقة  فلعمومية 
محمد) فلسيد  على  (

ً
صرفحة وتوففق 

من) فعتباًجف  رد د  كشريك  عطاج 
فليوم فلذي سيتم فيه إخطاج فلشركة)

بالتحويل.
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
باستقالة فلسيد) بعد فإلحاطة علما 
(، كمد ر) مهامه  من  سنهاجي  نبيل 
نهائية) ذمة  إبرفء) فلشركاء) يعطي 
سنهاجي) نبيل  للسيد  تحفظ  وبدون 
تفويضهم) يغطيها  فلتي  فلفتبة  طوفل 

كمد ر للشركة)
قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)
ويقرج) علًما  فلعام  فالرتماع   حيط 
مد ًرف) عطاج  محمد  فلسيد  تعيين 

رد ًدف)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:7  6 جقم) بند 
فلعمومية) فلجمعية  إرتماع  ما لي:)
نبيل) فلسيد  برغبة  فإلحاطة  بعد 
سنهاجي بنقل إلى فلسيد محمد عطاج)
أجبعة آالف وخمسمائة)(500 ))سهم)

مملوك له في فلشركة)
على) فلذي  نص  (:7  6 جقم) بند 
فلعمومية) فلجمعية  إرتماع  ما لي:)
حسام) فلسيد  برغبة  فإلحاطة  بعد 
خمسمائة) تحويل  في  إ الجز  فلد ن 
)500))سهم مملوك له في فلشركة إلى)
تعلن فلجمعية) فلسيد محمد عطاج.)
فلنقل) هذف  على  فملوففقة  فلعمومية 
محمد) فلسيد  على  (

ً
صرفحة وتوففق 

من) فعتباًجف  رد د  كشريك  عطاج 
فليوم فلذي سيتم فيه إخطاج فلشركة)

بالتحويل.
على) فلذي  نص  (:21 جقم) بند 
باستقالة) علما  فإلحاطة  بعد  ما لي:)
فلسيد نبيل سنهاجي من مهامه كمد ر)
نهائية) ذمة  إبرفء) فلشركاء) يعطي  (،
سنهاجي) نبيل  للسيد  تحفظ  وبدون 

تفويضهم) يغطيها  فلتي  فلفتبة  طوفل 

كمد ر للشركة)

على) فلذي  نص  (:21 جقم) بند 

علًما) فلعام  فالرتماع  ما لي:) حيط 

عطاج) محمد  فلسيد  تعيين  ويقرج 

مد ًرف رد ًدف)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809251.

 2 I

فملركز فلجهوي لالستثماج لجهة دجعة تافياللت ملحقة)

وجزفزفت

 STE AFAK TAMOUNTE

DADES « SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

فملركز فلجهوي لالستثماج لجهة دجعة 

تافياللت ملحقة وجزفزفت

شاجع موالي جشيد عماجة دفدس 

فلطابق فالول وجزفزفت، 5000 ، 

وجزفزفت فملغرب

 STE AFAK TAMOUNTE DADES

SARL » شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فملرفبطين حي فقبوب بومالن دفدس - 

5150  تنغيب فملغرب .

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.17 7

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2022 في) 0) نا ر) فملؤجخ 

فملصادقة على):

محمد) موالي  (ة)) فلسيد) تفويت 

0جج)حصة فرتماعية من) فلسعيدي)

(ة)) حصة لفائدة فلسيد) 0جج) أصل)

بتاجيخ) 0) نا ر) وفلدفغوج  مصطفى 

.2022

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

20) نا ر) بتاجيخ) بتنغيب  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم) 10.

 25I
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CASA COMPTES

بارتنال

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

باجتنال شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : فلنوفصر 

صابينو تجزئة 216 - . فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.

قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

.229597

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

2021)تقرج حل) 29)درنرب) فملؤجخ في)

باجتنال شركة ذفت مسؤلية محدودة)

ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ جأسمالها)

مقرها) وعنوفن  دجهم  (10.000

تجزئة) صابينو  فلنوفصر  فإلرتماعي 

فلدفج فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (. (- (216

ل-)توقف فلنشاط فالرتماعي.

و عين:

كاجلو) كاي  نيكوجف  فلسيد(ة))

ج  إقامة فملد نة) فلفونس و عنوفنه(ف))

(. فلدجوة) طابق) ) (1 شقة) (16 عماجة)

برشيد فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)

بتاجيخ)29)درنرب)2021)وفي فلنوفصر)

صابينو تجزئة)216)-).)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)7ج8097.

426I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

PARA L›HYPPODROME
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS
 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN
ATLAS(FES. ، 30000، فاس فملغرب
PARA L›HYPPODROME شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

 N° 3 وعنوفن مقرها فإلرتماعي
 RUE KAAB IBN ZOUHAIR RCE
YASMINE(V.N(FES - 30005 فاس 

فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج 709
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 PARA (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.L’HYPPODROME
في) تارر  (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

بيع مستلزمات فلشبه فلطبية)
تارر في فالستيبفد وفلتصد ر)

شبه صيدلي.
 N°( 3 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 RUE KAAB IBN ZOUHAIR RCE
YASMINE(V.N(FES(-(30005)فاس)

فملغرب).
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد بدج سرغيني عنربي حسني)
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنربي) سرغيني  بدج  فلسيد 
فبي) زنقة  (15 فيال) عنوفنه(ف)) حسني 
ف وب فالنصاجي طريق ف موزفج فاس)

جج00ج)فاس فملغرب).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنربي) سرغيني  بدج  فلسيد 
فبي) زنقة  (15 فيال) عنوفنه(ف)) حسني 
ف وب فالنصاجي طريق ف موزفج فاس)

جج00ج)فاس فملغرب)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)20) نا ر)2022 

تحت جقم)288.
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فملركز فلجهوي لالستثماج لجهة فلعيون فلساقية)

فلحمرفء

EASY LANGUAGES PIVE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

فملركز فلجهوي لالستثماج لجهة 
فلعيون فلساقية فلحمرفء

صندوق فلرب د 2266 ، 70000، 
فلعيون فملغرب

EASY LANGUAGES PIVE شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع عمر 
فملختاج عماجة 18 فلشقة 01 فلعيون 

- 70000 فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

9829ج
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 EASY (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.LANGUAGES PIVE
دعم) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلتعليم فلخاص

-)تعليم فللغات فألرنبية وفلتدجي )
فملستمر

فملتعلقة) وفملزف ا  فلخدمات  (-
بالغرض فلرئي�شي

أن) فلتي  مكن  فألنشطة  ورميع 
فلنشاط) تطوير  في  وتساهم  تعزز 

فلرئي�شي للشركة).
عنوفن فملقر فالرتماعي):)شاجع عمر)
فملختاج عماجة)18)فلشقة)01)فلعيون)-)

70000)فلعيون فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: حيدفج) أحمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) حيدفج  أحمد  فلسيد 
شاجع فبو فرفس فلحمدفني جقم) 9)حي)
فلعيون) (70000 فلعيون) (01 فلوحدة)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) حيدفج  أحمد  فلسيد 
شاجع فبو فرفس فلحمدفني جقم) 9)حي)
فلعيون) (70000 فلعيون) (01 فلوحدة)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 1) نا ر) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)61/2022.

 28I

FIDU.PRO CONSULTING

 PHARMACIE AL FARAH
ESSALAM

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شاجع فميل زوال و زنقة غيثل 
فلطابق11 جقم 29 فلدفج فلبيضاء ، 

0، فلدفج فلبيضاء فملغرب
 PHARMACIE AL FARAH

 ESSALAM



عدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022)الجريدة الرسمية   2334

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فالزهر 
مجموعة 1  أ عماجة 5جج ولفى 2 
MAG - 0000 فلدفجفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
528759

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 أكتوبر) (22
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 PHARMACIE AL FARAH (:

.ESSALAM
غرض فلشركة بإ جاز):)صيدلية).

فالزهر) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 2 ولفى) 5جج) عماجة) أ  ( 1 مجموعة)

MAG(-(0000)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
مبلغ جأسمال فلشركة:)00.000ج.1 

دجهم،)مقسم كالتالي:
000.ج1  (: ناد ة) مليحي  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيدة مليحي ناد ة):)00.000ج.1 

بقيمة)100)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) ناد ة  مليحي  فلسيدة 
فلطابق) عماج  فقامة  ساحة  زنقة 
 0000 مستشفيات) حي  (5 شقة) (1

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) ناد ة  مليحي  فلسيدة 
فلطابق) عماج  فقامة  ساحة  زنقة 
 0000 مستشفيات) حي  (5 شقة) (1

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808782.
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STE SIMPLE CONSEIL SARL

AYOM IMMOBILIER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS

 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN

ATLAS(FES. ، 30000، فاس فملغرب

AYOM IMMOBILIER شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي محل 226 

زنقة بوشتى رامعي حي فالدفجسة 

فاس - 0 00ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

709 5

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 07) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 AYOM(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. IMMOBILIER

غرض فلشركة بإ جاز):)مقاولة في)

فشغال فلبناء)

منعش عقاجي).

عنوفن فملقر فالرتماعي):)محل)226 

فالدفجسة) حي  رامعي  بوشتى  زنقة 

فاس)-)0 00ج)فاس فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد  ونس جكرفكي):)500)حصة)

بقيمة)50)دجهم للحصة).

(: فلحسني) فالزمي  محمد  فلسيد 
250)حصة بقيمة)25)دجهم للحصة).
(: فلحسني) فالزمي  د  عمر  فلسيد 
250)حصة بقيمة)25)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد  ونس جكرفكي عنوفنه(ف))  
شقة) )تجزئة فبن خلدون شاجع فبن)
فلخطي  فاس)0 00ج)فاس فملغرب.

فلحسني) فالزمي  محمد  فلسيد 
زنقة فالسكندجية تجزئة) (9 عنوفنه(ف))
فلخطي  فاس) فبن  فلعثمانية شاجع 

0 00ج)فاس فملغرب).
فلحسني) فالزمي  د  عمر  فلسيد 
شقة)   عمر  فقامة  (15 عنوفنه(ف))
زنقة  وسف بن تاشفين م ج مكناس)

50000)مكناس فملغرب).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد  ونس جكرفكي عنوفنه(ف))  
شقة) )تجزئة فبن خلدون شاجع فبن)

فلخطي )0 00ج)فاس فملغرب)
فلحسني) فالزمي  د  عمر  فلسيد 
شقة)   عمر  فقامة  (15 عنوفنه(ف))
زنقة  وسف بن تاشفين م ج مكناس)

50000)مكناس فملغرب)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)20) نا ر)2022 

تحت جقم)289.
0Iج 

FAEC SARL

 SOCIETE DE CONCASSAGE
DE LA ROCHE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

FAEC SARL
جقم 12 شاجع فلحسن فلتاني م.ح ، 

0000ج، فاس فملغرب
 SOCIETE DE CONCASSAGE DE
LA ROCHE شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة 

طاجق ج شقة 9 فلطابق فلثالث زنقة 
ررير - 0000ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

70781
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (20
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 SOCIETE DE CONCASSAGE DE

.LA ROCHE
فستغالل) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملقالع.
فقامة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلطابق فلثالث زنقة) (9 ج)شقة) طاجق)

ررير)-)0000ج)فاس فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: فلسيد محمد فملهدي برفدة)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيد فلعربي فلتازي):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
برفدة) فملهدي  محمد  فلسيد 
دجب فلوجد شاجع) (20 جقم) عنوفنه(ف))

فبن فلخطي )0000ج)فاس فملغرب.
عنوفنه(ف)) فلتازي  فلعربي  فلسيد 
365)شاجع فلكرفمة فلزهوج)1 0000ج 

فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
برفدة) فملهدي  محمد  فلسيد 
دجب فلوجد شاجع) (20 جقم) عنوفنه(ف))

فبن فلخطي )0000ج)فاس فملغرب
عنوفنه(ف)) فلتازي  فلعربي  فلسيد 
365)شاجع فلكرفمة فلزهوج)1 0000ج 

فاس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)ج0) نا ر)2022 

تحت جقم)7.
1Iج 
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خربة فلشرق

ORANGE ASSISTANCE
إعالن متعدد فلقرفجفت

خربة فلشرق

9  شاجع فلبكاي لهبيل فقامة جياض 

فملد نة شقة جقم ج بركان 9  شاجع 

فلبكاي لهبيل فقامة جياض فملد نة 

شقة جقم ج بركان، 699، بركان 

فملغرب

ORANGE ASSISTANCE »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: 12 طريق 

فلسعد ة حي فلدخلة بركان - 63300 

بركان فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.6359

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

تم فتخاذ) (2022 19) نا ر) فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

روفد) فلسيد  من  فلحصص  تفويت 

فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  بوهرية 

فلصالحي) فلسيد  فلى  (fa987 8 جقم)

سعيد فلحامل للبطاقة فلوطنية جقم)

FB10589ج

قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فلصالحي) فلسيد  تعيين مسيب رد د 

سعيد فلحامل للبطاقة فلوطنية جقم)

89جFB105)وفستقالة فملسيبة فلحالي)

فلسيد روفد بوهرية فلحامل للبطاقة)

fa987 8(فلوطنية جقم

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

روفد) فلسيد  من  فلحصص  تفويت 

فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  بوهرية 

فلصالحي) فلسيد  فلى  (fa987 8 جقم)

سعيد فلحامل للبطاقة فلوطنية جقم)

.FB10589ج

بند جقم)15:)فلذي  نص على ما لي:)

فلصالحي) فلسيد  تعيين مسيب رد د 

سعيد فلحامل للبطاقة فلوطنية جقم)

فلحالي) وفستقالة فملسيب  (FB10589ج

فلسيد روفد بوهرية فلحامل للبطاقة)

fa987 8(فلوطنية جقم

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2) نا ر) بربكان  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)58/2022.

2Iج 

LA VIE COMPTABLE

YOUYA CLEAN
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

LA VIE COMPTABLE

فلربكة ج ه 7 عماجة 92 فلشقة 2 حي 

فلحسني فلدفج فلبيضاء ، 20200، 

CASABLANCA MAROC

YOUYA CLEAN شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

TR1 170 فملحيط رماعة أوالد عزوز 

فقليم فلنوفصر - 2000 فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

111ج51

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 غشت) ج0)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.YOUYA CLEAN

(- :)مصبنة) غرض فلشركة بإ جاز)

فستيبفد أالت فلتصبين و لوفزمها).

تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

TR1 170)فملحيط رماعة أوالد عزوز)

فلبيضاء) (2000 (- فلنوفصر) فقليم 

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

 AJABA( TAIB( :( 1.000 فلسيد)
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) (AJABA TAIB فلسيد)
 DERB HOURIA BLOC 207
فلدفج) (N°40(HAY(HASSANI(2000

فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) (AJABA TAIB فلسيد)
 DERB HOURIA BLOC 207
فلدفج) (N°40(HAY(HASSANI(2000

فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

غشت)2021)تحت جقم)789613.
Iجج 

BOUKHRIS(&ASSOCIES

ANFA 19
تعيين مد ر عام

ANFA 19
شركة مساهمة

جأسمالها:00.000ج دجهم
مقرها فالرتماعي: إقامة جفمي 7، 

زنقة سبتة فلطابق فلثاني، مكت  8، 
فلدفج فلبيضاء

 RC(n° 435669– IF(N°
29  752ج

فلعام) فلجمع  محضر  بمور  
فإلستثنائي فملنعقد بتاجيخ)17)دسمرب)

2021،)تقرج ما  لي:
فلسيد) فستقالة  معا نة  (-
من) مارنين  ماجي  كرب يل  جيجيس 

مهامه كمد ر عام منتدب؛
تعيين فلسيد جشيد بناني،) (-
بتاجيخ) فملزدفد  مغربية،) رنسية  من 
فلقاطن) و  بالرباط،) (16/05/1965
(،801 شقة) جوبي1،) بإقامة سندباد 
شاجع عبد فلهادي بوطال ،)أنفا فلدفج)
فلبيضاء)،)وطنيتهA259750،)كمد ر)

ذلك) و  للشركة  رد د  منتدب  عام 

لفتبة غيب محدودة).

بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية) فملحكمة  لدى  فلتجاجي 

 809360 تحت عدد) بالدفج فلبيضاء)

بتاجيخ) 2) نا ر)2022.

ملخص قصد فلنشر

I ج 

BOUKHRIS(&ASSOCIES

SAHAM ASSURANCE
إعالن متعدد فلقرفجفت

SAHAM ASSURANCE

شركة مساهمة جأسمالها محدد 

في411.687.400,00 دجهما

مقرها فالرتماعي: 216 شاجع 

فلزجقطوني فلدفج فلبيضاء

فلسجل فلتجاجي جقم: 1 ج.22

 I.F : n° 1084025 - ICE(n°

 ج0000 005ج0002

فالدفجة) مجلس  محضر  بمقت�شى 
تقرج) (2021 نونرب) فملنعقد بتاجيخ) 2)

ما  لي:

فلسيد) فستقالة  معا نة  (-
جيموند فرحات من مهامه كمتصرف)

للشركة.

بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فملحكمة) لدى  للشركة  فلتجاجي 

عدد) تحت  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

809361)بتاجيخ) 2) نا ر)2022.

ملخص قصد فلنشر

5Iج 

AXE CONSEIL

اوتو إكول فن السياقة
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

AXE CONSEIL

 APPART(N° 06 IMM 33

 AVENUE GHANDI CITE

 DAKHLA(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

فوتو إكول فن فلسياقة شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
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وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 02ج 

شاجع فملختاج فلسو�شي بلوك B حي 

فلنهضة ف ت ملول عمالة فنزكان - 

80000 ف ت ملول فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

25259

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

فوتو) (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

إكول فن فلسياقة.

مدجسة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسياجفت) قيادة  لتعليم  فلقيادة 

وفلسالمة فلطرقية
عنوفن فملقر فالرتماعي):)جقم)02ج 

حي) (B بلوك) فلسو�شي  فملختاج  شاجع 

(- فنزكان) عمالة  ملول  ف ت  فلنهضة 

80000)ف ت ملول فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد حمدي قا�شي):)510)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

  90 (: فلسيد عبد فلسالم شطيب)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) قا�شي  حمدي  فلسيد 

98ج  فلشقة) ج1) عماجة) فنيب  فقامة 

فنزكان) (80000 فنزكان) فلدشيبة 

فملغرب.

شطيب) فلسالم  عبد  فلسيد 
تجزئة فملستقبل) جقم) 21) عنوفنه(ف))

ف ت ملول)80000)ف ت ملول فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) قا�شي  حمدي  فلسيد 
98ج  فلشقة) ج1) عماجة) فنيب  فقامة 
فنزكان) (80000 فنزكان) فلدشيبة 

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2) نا ر) بانزكان  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)9ج1.
436I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

STE STPCON SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR
 AVENUE(ISMILIA 103 BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
STE STPCON SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلطابق 
ج, فلشقة 10, فلعماجة 1 , تجزئة 
خد جة, زوفغة عين فلسمن فاس 
زوفغة عين فلسمن 0000ج فاس 

فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.55081

فلعام) فلجمع  بمقت�شى 
ماجس) (11 في) فملؤجخ  فإلستثنائي 
فلشركة) جأسمال  جفع  تم  (2021
دجهم«) (6.000.000« قدجه) بمبلغ 
إلى) دجهم«) (6.000.000« من) أي 
طريق) عن  دجهم«) (12.000.000»
فلشركة) د ون  مع  مقاصة  إررفء) (:

فملحددة فملقدفج و فملستحقة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
أبريل) (08 بتاجيخ) بفاس  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)1722.
7Iج 

STE TRAFISCO

RAYHANA PROMOTION
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE TRAFISCO

شاجع عبدهللا فبن فلزبيب مويلحا 
فلجد دة ج27 ، 000 2، فلجد دة 

فملغرب
RAYHANA PROMOTION شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي مركز 

جياض 61 زفوية شاجع اللة  اقوة و 
مصطفى فملعاني جقم 69 فلطابق 
فلتاني فلدفجفلبيضاء. - 20000 

فلدفجفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529 51
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 07) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. RAYHANA PROMOTION
فالنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاجي.
مركز) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
و) زفوية شاجع اللة  اقوة  (61 جياض)
فلطابق) (69 جقم) فملعاني  مصطفى 
 20000 (- فلدفجفلبيضاء.) فلتاني 

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلحزيبي) فبرفهيم  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فبرفهيم فلحزيبي عنوفنه(ف))
فلعلوين) شاجع  مباجكة  تجزئة  (7 

فلجد دة)000 2)فلجد دة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فبرفهيم فلحزيبي عنوفنه(ف))
فلعلوين) شاجع  مباجكة  تجزئة  (7 

فلجد دة)000 2)فلجد دة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)ج80959.

8Iج 

AG.FIDUCIAIRE

سانيا كونستريكسيون ساغل
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

AG.FIDUCIAIRE
 BD ANOUAL RCE EL BARAKA
 5° ETG(N°21 ، 60000، OUJDA

MAROC
سانيا كونستب كسيون ساغل شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 110 زنقة 

مرفكش - 60000 وردة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

38669
في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 02) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
سانيا) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

كونستب كسيون ساغل.
مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)110)زنقة)

مرفكش)-)60000)وردة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 180.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
0 2)حصة) (: فلسيد عمر فلحسني)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيد بنعلي فلحسني):)0 2)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
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 2 0 (: فلحسني) فدجيس  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 2 0 (: فلحسني) فحمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 120 (: فلحسني) حليمة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 120 (: فلحسني) خد جة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 120 (: فلحسني) جشيدة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 120 (: فلحسني) مالكة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 120 (: فلحسني) حفيظة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

حصة) (15 (: كلزيم) فلسيدة غيتة 

بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيدة حسناء)كلزيم):)15)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

حصة) 0ج) (: فلسيد عثمان كلزيم)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

حصة) (60 (: كلزيم) خليد  فلسيد 

بقيمة)100)دجهم للحصة).

 120 (: فلحسني) رليلة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فلحسني  عمر  فلسيد 
 20 جقم) (1 حي فلعرفان زنقة فلوفاق)

60000)وردة فملغرب.

عنوفنه(ف)) فلحسني  بنعلي  فلسيد 

ج  جقم) جشد  فبن  زنقة  فلعرفان  حي 

60000)وردة فملغرب.

فلسيد فدجيس فلحسني عنوفنه(ف))

07)تجزءة جياض) فقامة بالنسبا جقم)

فالندلس كاليفوجنيا)20150)فلبيضاء)

فملغرب.

عنوفنه(ف)) فلحسني  فحمد  فلسيد 

78)بي فف جين دفني )8100ج)كرنوبل)

فرنسا.

فلسيدة حليمة فلحسني عنوفنه(ف))
قطاع)25)فقامة فاجيس عماجة)ج)زنقة)

 10100 فلرياض) حي  (8 فالنوفج شقة)

فلرباط فملغرب.

فلحسني) خد جة  فلسيدة 

فاجيس) فقامة  (25 قطاع) عنوفنه(ف))

حي) (8 شقة) فالنوفج  زنقة  ج) عماجة)

فلرياض)10100)فلرباط فملغرب.

فلسيدة جشيدة فلحسني عنوفنه(ف))

فملهدفوي) فلتحريرفقامة  ريش  شاجع 

وردة) (60000  11 جقم) ج) فلطابق)

فملغرب.

فلسيدة مالكة فلحسني عنوفنه(ف))

 8 جقم) (2 فلوفاق) زنقة  فلعرفان  حي 

60000)وردة فملغرب.

فلحسني) حفيظة  فلسيدة 

 H7Y 2H5 QC 51 (عنوفنه(ف))الفال

كندف كندف.

عنوفنه(ف)) كلزيم  غيتة  فلسيدة 

ج5  فيال) سيتي  كولف  بوسكوجة 

بوسكوجة) (27182 فلخضرفء) فملد نة 

فلبيضاء)فملغرب.

عنوفنه(ف)) كلزيم  فلسيدة حسناء)

فقامة روهرة فلنوفصر عماجة)9)شقة)

21 27182)فلنوفصر فلبيضاء)فملغرب.

عنوفنه(ف)) كلزيم  عثمان  فلسيد 

باجيس) (75006 فوريبفج) زنقة  (111

فرنسا.

 70 فلسيد خليد كلزيم عنوفنه(ف))

 20150 2)كاليفوجنيا) تجزءة الكولين)

فلبيضاء)فملغرب.

فلسيدة رليلة فلحسني عنوفنه(ف))

جقم27  (2 فلوفاق) زنقة  فلعرفان  حي 

60000)وردة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فلحسني  عمر  فلسيد 

 20 جقم) (1 حي فلعرفان زنقة فلوفاق)

60000)وردة فملغرب

عنوفنه(ف)) فلحسني  بنعلي  فلسيد 

ج  جقم) جشد  فبن  زنقة  فلعرفان  حي 

60000)وردة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)جج2.

9Iج 

CRB CONSEIL

 DIAMOND GROUP
SEFRIOUI

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

CRB CONSEIL
حي فلهناء شاجع فبن سينا جقم  21 ، 

20280، فلدفج فلبيضاء فملغرب
 DIAMOND GROUP SEFRIOUI

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي إقامة 
فلزجقاء، 117 شاجع إبن منيب، 
فلطابق فألول، فلشقة جقم 2 

فملعاجيف - 20000 فلدفج فلبيضاء 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
528895

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 25) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
.DIAMOND GROUP SEFRIOUI

فبتكاج) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
رميع) وتوزيع  وتسويق  وتصنيع 
من) وفلساعات  فملجوهرفت  أصناف 

أي نوع كان)؛
فملجوهرفت) وتصد ر  فستيبفد  (-
وفألعمال في فملعادن فلنفيسة:)فلذه )
،)وفلبالتين)،)وفلفضة)،)وفملاس فلالمع)
وفملجوهرفت وغيبها) (، وفلسيبفميك) (،

من أي نوع كان)؛
مخبأ وبيع فملجوهرفت وفألعمال) (-
في فملعادن فلنفيسة)(فلذه )،)فلبالتين)
،)فلفضة)،)فملاس)،)فملجوهرفت وغيبها)

...))؛.
إقامة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلزجقاء،)117)شاجع إبن منيب،)فلطابق)
(- فملعاجيف) (2 جقم) فلشقة  فألول،)

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

 700 (: صفريوي) عصام  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

حصة) 00ج) (: فلسيدة مريم أجزق)
بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عصام صفريوي عنوفنه(ف))
 7 شقة) ب  فلياسمين  جياض  تجزئة 
فاس) (36122 فلشقف) عين  طريق 

فملغرب.
عنوفنه(ف)) أجزق  مريم  فلسيدة 
 7 شقة) ب  فلياسمين  جياض  تجزئة 
فاس) (36122 فلشقف) عين  طريق 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عصام صفريوي عنوفنه(ف))
 7 شقة) ب  فلياسمين  جياض  تجزئة 
فاس) (36122 فلشقف) عين  طريق 

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)-.

  0I

JURISMAG SARL

CHELLAH BEAUTY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

CHELLAH BEAUTY شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 50 ، زنقة 
فلجزفئر، فلطابق فألج�شي يساج - 
20000 فلدفج فلبيضاء فملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
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جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

7ج827ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج) (2021 درنرب) (06 في) فملؤجخ 

تحت) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)

و فلكائن بالعنوفن فملحل) (- فلتسمية)
فملركز) (، فلطابق فألج�شي) (،CM5 جقم)

عمالة) بوسكوجة،) مرران  فلتجاجي 

فلنوفصر،)رماعة بوسكوجة)-)20000 

من) فملسيب  و  فملغرب  فلبيضاء) فلدفج 

و) رلون  فبن  ند ر  فلسيد(ة)) طرف 
جشيد بنجلون).

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 21 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)08 809.

  1I

MOUSSAOUI HAJJI

KHALIFA AND HIROSE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

KHALIFA AND HIROSE شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي قصر 

فلقصيبة فزنا عرب فلصباح فزنا 

فلجرف - 50ج52 فلجرف فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

2022/15577

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 06) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.KHALIFA AND HIROSE
غرض فلشركة بإ جاز):)فلتصد ر و)

فالستيبفد)
فملختلفة) فالشغال  في  مقاول 

وفلبناء
فالستغالل فلفالحي).

قصر) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فزنا) فلصباح  عرب  فزنا  فلقصيبة 

فلجرف)-)50ج52)فلجرف فملغرب).
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

10.000.000)دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فمعمري) فلسيد لخليفة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 1.000 (: فمعمري) فلسيد لخليفة 

بقيمة)100)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد لخليفة فمعمري عنوفنه(ف))
فلصباح) عرب  فزنا  فلقصيبة  قصر 

50ج52)فلجرف فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد لخليفة فمعمري عنوفنه(ف))
فلصباح) عرب  فزنا  فلقصيبة  قصر 

50ج52)فلجرف فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ)20) نا ر)

2022)تحت جقم)75.
  2I

HORICOM

OMADIS TRAV
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
OMADIS TRAV شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شقة 
فلطابق   غرفة أ  جقم 22 تجزئة 

فلفتح - 63300 بركان فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.6829

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
فملؤجخ في)17)أكتوبر)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
 22 جقم) أ ) غرفة  فلطابق) ) »شقة 
تجزئة فلفتح)-)63300)بركان فملغرب«)
إلى)»فقامة مربوكة عماجة د شقة جقم)
(- فلطابق فألج�شي شاجع فلسعد ين) (2

50000)مكناس فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) (15 بتاجيخ) بربكان  فالبتدفئية 

2021)تحت جقم)658/2021.
Iج  

مكت  فلحسابات ح ل

OULAA IMMO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكت  فلحسابات ح ل
20 شاجع فلدفخلة فلطابق فالول قرية 
فلجماعة ، 0ج 20، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب
OULAA IMMO شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 61 محج 
اللة  اقوت فلرقم 9ج فلطابق فالول - 

20000 فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529265
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  1) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. OULAA IMMO
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي و فالشغال فلعامة..
:)61)محج) عنوفن فملقر فالرتماعي)
اللة  اقوت فلرقم)9ج)فلطابق فالول)-)

20000)فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) جضوفن  شرق  فلسيد 

فلبيضاء)20190)فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) جضوفن  شرق  فلسيد 

فلبيضاء)20190)فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 21 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)ج80919.

   I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

NEMA IMMO INVEST 02
تأسيس شركة فملساهمة

NEMA(IMMO(INVEST 02
هـيئـة فلـتوظـيـف فلـجـمـاعي خـاضـعـة 

لـلـقـانـون جقم  70-1
جأس فملال 10.100.600،00 دجهم

مقر ها فال رتما عي : فلدف ج فلبيضا ء 
55، شاجع عبد فملومن

إ عتماد من طرف فلهيئة فملغربية 
 » AMMC « لسوق فلرساميل

 2021/AG/SPI/011 تـحـت جقـم
بتـاجيـخ 12.2021.ج1

 NEMA CAPITAL : شــركـة فلـتـدبـيـر
 إ عـــال ن بـــتــأ سـيـس شــر كــة 

عـرفي) عــقـد  بـمـقـتـ�شى  (.I
مـنجـز بتا جيخ)20)ديسمرب)2021)ثم تـأ)

ســيس شـركـة مميزفتها كالتا لي):
 NEMA IMMO (: فلتسمية)

.INVEST 02
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فلـتوظـيـف) هـيئـة  (: فلشــكل)
فلـجـمـاعي فلعـقـاجي خـاضـعـة لـلـقـانـون)
كشركة) تأسيسها  ثم  (،14-70 جقم)

إ) (، متغيب) جأسمال  ذفت  مساهمة 

فملغربية) فلهيئة  طرف  من  عتماد 

تحت) (» (AMMC (« لسوق فلرساميل)
بتاجيخ) (AG/SPI/011/2021 جقم)

12.2021.ج1

 NEMA (: فلـتـدبـيـر) شــركـة 

CAPITAL

فلهد ف):)هيئة فلتوظيف فلجماعي)
فلعقاجي)

فلرئي�شي) فإلرتماعي  هدفها 

فلتي) عقاجية  أصول  في  فإلستثماج 

بهدف) بناؤها  ثم  فلتي  أو  تستأررها 

تأريبها و فللتي تمتلكها بشكل مباشر)

أو غيب مباشر)

فملقر فال رتما عي):)فلدف ج فلبيضا)ء)

55،)شاجع عبد فملومن

فملـــــد ة):)99)سنة إ بتد ف)ء)من تا ج  خ)

تأ سيسها فلنها ئي).

فألولي) عي  فإل رتما  ل  أ سما  فلر 

لــى) إ  مقـســم  د جهم  (10.100.600 (:

101.006)ســهــم من فئة)100)د ج هم)

لــلــســــهم مكــتـتـبـة بكــا مـلها.)

تــد بــــيب فلــشر كــة):)

 ــتكو ن فلــمــجـلس فإل د ف ج ي من):

 YAMED GENERAL (« شركة)

ممثلة من طرف) (، (» (PARTNER BV

فلسيد كريم بقالي

 YAMED EDUCATION (« )شركة)

(« شركة) طرف  من  ممثلة  (، (»02

 YAMED GENERAL PARTNER BV

«)،)ممثلة من طرف فلسيد كريم بقالي

 »  NEMA CAPITAL (« )شركة)

ممثلة من طرف فلسيد جضا تمسماني

)فإل د ف ج ة فلــعــا مـة):)

إ ن فملــجــلس فإل د ف جي فملنــعقــد)

أ ضا بتــا ج  ــخ)20)ديسمرب)2021)قد):

 YAMED (« شركة) عــين  (

(، (» (GENERAL PARTNER BV

ممثلة) (، كــرئيــس لـمجـــلس فإل د ف ج ة)

من طرف فلسيد كريم بقالي.

(،NEMA CAPITAL عين فلشركة)

من) ممثلة  للشركة،) عــام  كمد  ــر 

،)معين) طرف فلسيد جضىا تمسماني)

كممثل دفئم).

مــد قـــق فلــحسا بــا ت):)

 Fidaroc Grant Thornton

جشيد) فلسيـــد  طـرف  من  ممثـلة  (،

بومهرفز.

)تو زيع فأل ج با ح):)

فألجباح حس  قوفنين) توزيع   تم 

هيئات فلتوظيف فلجماعي فلعقاجي.

ى) لد  ني  نو  فلقا  فإل دفع  ( تم)

فملــحــكــمة))فلــتــجــا جية بالدف ج فلبيضا)ء،)

تــحــت عـــد د) (2022 21) نا ر) بتا جيــخ)

75ج809
)مقتطف من أ رل فال شها ج

  5I

مكت  فلحسابات ح ل

SOFSARA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكت  فلحسابات ح ل

20 شاجع فلدفخلة فلطابق فالول قرية 

فلجماعة ، 0ج 20، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

SOFSARA شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 61 محج 

اللة  اقوت فلرقم 9ج فلطابق فالول - 

20000 فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

09ج529

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  1) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SOFSARA
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي و فالشغال فلعامة.
:)61)محج) عنوفن فملقر فالرتماعي)
اللة  اقوت فلرقم)9ج)فلطابق فالول)-)

20000)فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فالدجي�شي) مح   فلبشيب  فلسيد 
فبن) (26050 فحمد) فبن  عنوفنه(ف))

فحمد فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فالدجي�شي) مح   فلبشيب  فلسيد 
فبن) (26050 فحمد) فبن  عنوفنه(ف))

فحمد فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 21 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809192 .
446I

STE TRAFISCO

A.D.T PROMO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE TRAFISCO
شاجع عبدهللا فبن فلزبيب مويلحا 

فلجد دة ج27 ، 000 2، فلجد دة 
فملغرب

 A.D.T PROMO
شركة ذفت مسؤلية محدودة

 ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي مركز 

جياض 61 زفوية شاجع اللة  اقوة و 
مصطفى فملعاني جقم 69 فلطابق 
فلتاني فلدفجفلبيضاء. - 20000 

فلدفج فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529  9

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 A.D.T (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

. PROMO

فالنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاجي.

مركز) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
و) زفوية شاجع اللة  اقوة  (61 جياض)

فلطابق) (69 جقم) فملعاني  مصطفى 

فلدفج) (20000 (- فلتاني فلدفجفلبيضاء.)

فلبيضاء)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيدة ف ة هللا غالم):) جج)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيدة تسنيم غالم):)ججج)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

حصة) ججج) (: غالم) فلسيدة دعاء)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) غالم  هللا  ف ة  فلسيدة 
جج  جقم) ج) فلجنوب) نجمة  تجزئة 

000 2)فلجد دة فملغرب.

عنوفنه(ف)) غالم  تسنيم  فلسيدة 
جج  جقم) ج) فلجنوب) نجمة  تجزئة 

000 2)فلجد دة فملغرب.

عنوفنه(ف)) غالم  دعاء) فلسيدة 
جج  جقم) ج) فلجنوب) نجمة  تجزئة 

000 2)فلجد دة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
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عنوفنه(ف)) غالم  بشعي   فلسيد 

جج  جقم) ج) فلجنوب) نجمة  تجزئة 

000 2)فلجد دة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809592.

  7I

فمغاج عبد فلغافوج

IOSSEFY
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

فمغاج عبد فلغافوج

شاجع فلجيش فمللكي فقامة فلنوج جقم 

1 فلطابق فالول تطوفن ، 000ج9، 

تطوفن فملغرب

IOSSEFY شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

(في طوج فلتصفية

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

بشاج فبن برد جقم 12 تطوفن - 

000ج9 تطوفن فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.27611

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

2021)تقرج حل) ج2)درنرب) فملؤجخ في)

ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 

مبلغ) (IOSSEFY فلوحيد) فلشريك 

وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)

فبن) بشاج  شاجع  فإلرتماعي  مقرها 

000ج9)تطوفن) (- 12)تطوفن) برد جقم)

فملغرب نتيجة ل):)فلخساجة.

شاجع) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 

بشاج فبن برد جقم)12)تطوفن)-)000ج9 

تطوفن فملغرب.)

و عين:

و) فمجوط  فلسيد(ة)) وسف 

عنوفنه(ف))شاجع هاجون فلرشيد تجزئة)

000ج9  تطوفن) (12 جقم) بنكيبفن 

تطوفن فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدود فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقود  تبليغ  محل  و  فملخابرة 
شاجع) (: بالتصفية) فملتعلقة  فلوثائق 

بشاج فبن برد جقم)12)تطوفن
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاجيخ) بتطوفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)20 .
  8I

omar esijelmassi

ECOLE LA RECOLTE PRIVEE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تغييب تسمية فلشركة

omar esijelmassi
 imm 79 appart 5 hay(nakhil(rte

ain(smen ، 30000، fes(maroc
 ECOLE LA RECOLTE PRIVEE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فالرتماعي فلطابق 
فألج�شي تجزئة فلرشيد ة جقم 112 

م.ج. - 0000ج فاس فملغرب.
تغييب تسمية فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
58225

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تغييب) (2022 07) نا ر) في) فملؤجخ 
 ECOLE LA« من) فلشركة  تسمية 
 GROUPE«(إلى(»RECOLTE PRIVEE
. »SCOLAIRE LA RECOLTE PRIVE
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ) 2) نا ر)2022 

تحت جقم)7 ج/2022.
  9I

فمغاج عبد فلغافوج

QUAD GAME ADVENTURE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فمغاج عبد فلغافوج
شاجع فلجيش فمللكي فقامة فلنوج جقم 
1 فلطابق فالول تطوفن ، 000ج9، 

تطوفن فملغرب
 QUAD GAME ADVENTURE

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فحجاج 
فلعروسة زنقة فالطباء جقم 111 

مكرج فلطابق تحت فالج�شي تطوفن - 
000ج9 تطوفن فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
0811ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 QUAD(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GAME ADVENTURE
كرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلدجفرات فلرباعية.
فحجاج) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 111 جقم) فالطباء) زنقة  فلعروسة 
(- مكرج فلطابق تحت فالج�شي تطوفن)

000ج9)تطوفن فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد سيدي محمد شكري):)100 

حصة بقيمة)1.000)دجهم للحصة).
(: شكري) محمد  سيدي  فلسيد 

100)بقيمة)1.000)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
شكري) محمد  سيدي  فلسيد 
زنقة) فلعروسة  فحجاج  عنوفنه(ف))
000ج9  تطوفن) (111 جقم) فالطباء)

تطوفن فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
شكري) محمد  سيدي  فلسيد 
زنقة) فلعروسة  فحجاج  عنوفنه(ف))
000ج9  تطوفن) (111 جقم) فالطباء)

تطوفن فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) بتاجيخ) بتطوفن  فالبتدفئية 

2021)تحت جقم)2ج .

 50I

فملساوي

STE PRAXAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

فملساوي

10 عماجة غنينو شقة 17 زنقة أبو 

فلطي  فملتنبي ، 0000ج، فاس 

فملغرب

STE PRAXAL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة فبن 

وكيل حي فألمل طريق صفرو جقم 7  

- 0000ج فاس فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج901ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2021 20) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
(ة))رمال قدجيوي) تفويت فلسيد)

250)حصة فرتماعية من أصل)250 

فلطاهر) (ة)) فلسيد) لفائدة  حصة 

فللوماني بتاجيخ)20) نا ر)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

ماجس) بتاجيخ) 2) بفاس  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)92/2021ج1.

 51I

BAKALI COMPTA SARL

FABEN INTER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

BAKALI COMPTA SARL

شاجع فلدفج فلبيضاء فقامة فرح جقم 

28 تطوفن تطوفن، 000ج9، تطوفن 

فملغرب

FABEN INTER شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
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وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فلحسن فلثاني قيساجية سوليماج 

5 جقم ج  تطوفن تطوفن 000ج9 

تطوفن فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج080ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (27

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 FABEN(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INTER

فالستيبفد) (: غرض فلشركة بإ جاز)

وفلتصد ر.

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

سوليماج) قيساجية  فلثاني  فلحسن 
000ج9  تطوفن) تطوفن  ج ) جقم) (5

تطوفن فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلفهري) فلفا�شي  فلطي   فلسيد 

دجهم) (1.000 بقيمة) حصة  (50 (:

للحصة).

حصة) (50 (: بنونة) نزفج  فلسيد 

بقيمة)1.000)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلفهري) فلفا�شي  فلطي   فلسيد 

عنوفنه(ف))شاجع فلدف ت بلعربي عماجة)

فلسوي�شي) (2 لوجفنجوجي) ج) س شقة)

فلرباط)10170)فلرباط فملغرب.

فلسيد نزفج بنونة عنوفنه(ف))تجزئة)

فيال بنونة طريق مرتيل) (6 فجبين جقم)

000ج9)تطوفن فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلفهري) فلفا�شي  فلطي   فلسيد 
عنوفنه(ف))شاجع فلدف ت بلعربي عماجة)
فلسوي�شي) (2 لوجفنجوجي) ج) س شقة)

فلرباط)10170)فلرباط فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) بتاجيخ) بتطوفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)416.
 52I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE BERCHEM CAR
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
STE BERCHEM CAR شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
محمد فلخامس عماجة فليعقوبي 
فلطابق ج فلضقة جقم 5 وردة - 

60000 وردة فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
2097ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تمت) (2021 درنرب) (02 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
فسامة كرفاتي) (ة)) تفويت فلسيد)
أصل) من  فرتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))كريم)

رعالي بتاجيخ)02)درنرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
21) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)9ج2.
Iج5 

TARIK BOUABDELLAOUI

STE BERCHEM CAR
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب تسمية فلشركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
STE BERCHEM CAR شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فالرتماعي شاجع 
محمد فلخامس عماجة فليعقوبي 
فلطابق ج فلشقة جقم 5 وردة - 

60000 وردة فملغرب.
تغييب تسمية فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
2097ج

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم تغييب) (2021 02)درنرب) فملؤجخ في)
 STE BERCHEM«(تسمية فلشركة من

. »STE KERFATI CAR«(إلى(»CAR
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)9ج2.
 5 I

فالستاد محمد لطفي

 TALLEZZOHOUR«
«PHARMA

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

إضافة تسمية تجاجية أو شعاج)

فالستاد محمد لطفي
36 شاجع فلجيش فمللكي فقامة فضا ء 
2000 فلطابق فلرفبع فاس ، 0000ج، 

فاس فملغرب
 »TALLEZZOHOUR PHARMA»
»شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: شاجع 
فالسكندجية زنقة منكوف جقم 21 

منفلوجي 2 - - فاس فملغرب.
»إضافة تسمية تجاجية أو شعاج«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.70501
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
تقرج) (2021 درنرب) (22 في) فملؤجخ 

إضافة شعاج تجاجي للشركة وهو:
 P H A R M A C I E »

»MONTFLEURIE 2
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فلتجاجية بفاس بتاجيخ) 2) نا ر)2022 

تحت جقم)8/2022جج.

 55I

BUREAU NAJAH

KHATARI SECURITE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

BUREAU NAJAH
شاجع فألميب موالي عبد هللا جقم 17 
فلعيون ، 70000، فلعيون فملغرب

KHATARI SECURITE شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع تشاد 

جقم 08 حي فلوحدة 01 فلعيون - 
70000 فلعيون فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.21805
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) (27 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
لالفغالنة فهل) (ة)) تفويت فلسيد)
حصة فرتماعية من أصل) (500 فبا)
(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (1.000
خطاجي فعمر بتاجيخ)27)درنرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
20) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)177.

456I

BUREAU NAJAH

KHATARI SECURITE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

BUREAU NAJAH
شاجع فألميب موالي عبد هللا جقم 17 
فلعيون ، 70000، فلعيون فملغرب

KHATARI SECURITE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع تشاد 
جقم 08 حي فلوحدة 01 فلعيون - 

70000 فلعيون فملغرب.
تعيين مسيب رد د للشركة
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جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.21805

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

2021)تم تعيين) 27)درنرب) فملؤجخ في)

مسيب رد د للشركة فلسيد(ة))فعمر)

خطاجي كمسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)177.

 57I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

DECO SHOP TAHIRI

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

جفع جأسمال فلشركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI

SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

DECO SHOP TAHIRI شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

صابرين زنقة معركة فلعقاب جقم 2 - 

90000 طنجة فملغرب.

جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.108 19

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تم) (2022 18) نا ر) في) فملؤجخ 

قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 

«00.000 )دجهم«)أي من)»100.000 

عن) دجهم«) (500.000« إلى) دجهم«)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

25) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)695.

 58I

BUSINESS WAYS

MAROCAO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

BUSINESS WAYS
 RUE CAMILLE CABANA,

 IMMEUBLE(N°10, APPT. N°12,
 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،
40000، MARRAKECH(MAROC

MAROCAO شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تقاطع 
شاجع محمد فلخامس و شاجع محمد 

فلبقال، إقامة فلباتول، فلطابق 
فلخامس، شقة جقم 19 - 0000  

مرفكش فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
1 ج118.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)07)درنرب)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
و) فلخامس  محمد  شاجع  »تقاطع 
إقامة فلباتول،) شاجع محمد فلبقال،)
(- (19 جقم) شقة  فلخامس،) فلطابق 
»شاجع) إلى) فملغرب«) مرفكش  ( 0000
 ELIZABETH إقامة) فلثاني،) فلحسن 
مكت ) فلثالث،) فلطابق  (، (RENIER
مرفكش) ( 0000 (- رليز،) (، (7 جقم)

فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج215ج1.
 59I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

BERBER WAY
شركة ذفت مسؤلية محدودة

 ذفت فلشريك فلوحيد
حل شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC)
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق فلرب د 10ج فلرئيسية 
فلرشيد ة ، 52000، فلرشيد ة 

فملغرب

BERBER WAY شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد(في 

طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي قصر 

مرزوطة فلطاوس فلريصاني - 52000 
فلرشيد ة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

7ج98.
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج) (2021 درنرب) (27 في) فملؤجخ 
محدودة) مسؤلية  ذفت  شركة  حل 
 BERBER فلوحيد) فلشريك  ذفت 
دجهم) (50.000 مبلغ جأسمالها) (WAY
قصر) فإلرتماعي  مقرها  وعنوفن 
مرزوطة فلطاوس فلريصاني)-)52000 
فزمة) (: ل) نتيجة  فملغرب  فلرشيد ة 

شغل.
قصر) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
مرزوطة فلطاوس فلريصاني)-)52000 

فلرشيد ة فملغرب.)
و عين:

فلسيد(ة))محمد فنعام و عنوفنه(ف))
فلريصاني) فلطاوس  مرزوطة  قصر 
كمصفي) فملغرب  فلرشيد ة  (52000

(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ)25) نا ر)

2022)تحت جقم) 5.
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EXCEL COMPTA SARL AU

S2AM GARD
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

EXCEL COMPTA SARL AU
فقامة وجدة ب فلشقة 9 زنقة 

فالمام علي فلحي فلشتوي ، 0000 ، 
مرفكش فملغرب

S2AM GARD شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 208 

فلحي فلصناعي مكت  جقم 36 - 
0000  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
122111

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 S2AM(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GARD
فلحرفسة) (: غرض فلشركة بإ جاز)

وفملرفقبة.
جقم) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
208)فلحي فلصناعي مكت  جقم)36)-)

0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: نفدفوي) سناء) فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) نفدفوي  سناء) فلسيدة 
فلنجدعماجة) فقامة  فكيوض  تجزئة 
مرفكش) ( 0000  08 ف فلشقة) (226

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
لعجاج) فلفتاح  عبد  فلسيد 
 2 7 جقم) (01 فلزهوج) عنوفنه(ف))
  0000 فلشمالي) فلنخيل  ف طي  عين 

مرفكش فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)0 21ج1.
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فملساوي

STE PRAXAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة
فملساوي

10 عماجة غنينو شقة 17 زنقة أبو 
فلطي  فملتنبي ، 0000ج، فاس 

فملغرب
STE PRAXAL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة فبن 

وكيل حي فألمل طريق صفرو جقم 7  
- 0000ج فاس فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج901ج.
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 20) نا ر) فملؤجخ في)
فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 

فللوماني فلطاهر كمسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)20) نا ر)2021 

تحت جقم)92ج1.
462I

فملساوي

STE PRAXAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
فملساوي

10 عماجة غنينو شقة 17 زنقة أبو 
فلطي  فملتنبي ، 0000ج، فاس 

فملغرب
STE PRAXAL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
و عنوفن مقرها فالرتماعي زنقة فبن 
وكيل حي فألمل طريق صفرو جقم 7  

- 0000ج فاس .
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
ج901ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تحويل) (2021 20) نا ر) فملؤجخ في)
فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدودة«)إلى)»شركة)
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك)

فلوحيد«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ماجس) بتاجيخ) 2) بفاس  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)92ج1.
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FOUZMEDIA

HAMIDI AMENAGEMENT
شركة ذفت مسؤلية محدودة

 ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 HAMIDI AMENAGEMENT

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 0ج شاجع 

فإلمام علي مكت  جقم 2 - 000 1 

فلقنيطرة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63869

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 19) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.HAMIDI AMENAGEMENT

:)مقاول في) غرض فلشركة بإ جاز)

فألشغال فملختلفة وأشغال فلبناء.

0ج)شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)

 1 000 (- (2 جقم) فإلمام علي مكت  

فلقنيطرة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

نوجفلد ن) فلحامدي  فلسيد 
حي) 7ج22) جقم) ج5) زنقة) عنوفنه(ف))

فلرحمة)000 1)فلقنيطرة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

نوجفلد ن) فلحامدي  فلسيد 
حي) 7ج22) جقم) ج5) زنقة) عنوفنه(ف))

فلرحمة)000 1)فلقنيطرة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)19) نا ر)

2022)تحت جقم)-.

464I

FOUZMEDIA

 DAR ALBINAA
INVESTISSEMENT

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 DAR ALBINAA

INVESTISSEMENT شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زفوية زنقة 

غاندي وأبو بكر فلصد ق إقامة 
جياض فألندلس بلوك س فلرقم 05 - 

000 1 فلقنيطرة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63831

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) 0ج)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 DAR (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ALBINAA INVESTISSEMENT

فإلنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاجي

بيع فلعقاجفت.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)زفوية زنقة)

غاندي وأبو بكر فلصد ق إقامة جياض)

فألندلس بلوك س فلرقم)05)-)000 1 

فلقنيطرة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد نعمان أبو  حيى عنوفنه(ف))

إقامة فلكوثر عماجة)K07)فلشقة)ج)بئب)

فلرفمي)000 1)فلقنيطرة فملغرب.

عنوفنه(ف)) فزفت  فلحسين  فلسيد 

بقعة جقم)5 2)فملغرب فلعربي سكتوج)

ف2 000 1)فلقنيطرة فملغرب.

عنوفنه(ف)) فملرفبح  رالل  فلسيد 

فوريه) فوالد  ج 2) فلرقم) أ  بلوك 

000 1)فلقنيطرة فملغرب.

فلسيد مصطفى فملرفبح عنوفنه(ف))

زنقة سبتة فلعمرفوي فلشقة) 2  (63

عماجة ب)000 1)فلقنيطرة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد نعمان أبو  حيى عنوفنه(ف))

إقامة فلكوثر عماجة)K07)فلشقة)ج)بئب)

فلرفمي)000 1)فلقنيطرة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)18) نا ر)

2022)تحت جقم)-.
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FOUZMEDIA

WAVES & SHORES
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
WAVES & SHORES شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 59 شاجع 

موالي عبدفلعزيز إقامة موالي 
عبدفلعزيز فلرقم   - 000 1 

فلقنيطرة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63885
في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.WAVES(&(SHORES
فالنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاجي.
 59 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
إقامة) عبدفلعزيز  موالي  شاجع 
 1 000 (- موالي عبدفلعزيز فلرقم) )

فلقنيطرة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد أسامة فلدغوغي عنوفنه(ف))
فلعرفئش) (--- ألطو جفد و مجموعة ب)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء)

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد أسامة فلدغوغي عنوفنه(ف))

فلعرفئش) (--- ألطو جفد و مجموعة ب)

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)20) نا ر)

2022)تحت جقم)-.
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CSTA

CHADIA PRO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CSTA

 OULFA(LOT 60GROUPE 1

 IMMEUBLE 3 RUE 120 2EME

 ETAGE(N°2 CASABLANCA

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

CHADIA PRO شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 26 ممر 

مرس فلسلطان فلشقة ج فلطابق 

1 فلدفج فلبيضاء - 20000 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

528885

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (2 

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.CHADIA PRO

منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي.

ممر) (26 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

 1 فلطابق) ج) مرس فلسلطان فلشقة)

فلدفج فلبيضاء)-)20000)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: بوجكي) هللا  عبد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبد هللا بوجكي عنوفنه(ف))

جقم) 2ج) مجموعة فس زنقة) (2 سالم)

 20000 فلبيضاء) فلغالم  فهل  (90

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عبد هللا بوجكي عنوفنه(ف))

جقم) 2ج) مجموعة فس زنقة) (2 سالم)

 20000 فلبيضاء) فلغالم  فهل  (90

فلدفجفلبيضاء)فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)-.

467I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

AGA BEST TRANS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 N°65 AV(GHANDI(CITE

 DAKHLA(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

AGA BEST TRANS شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 1525 

مكت  05 حي فلسال م أ كا د  ر - 

80000 أ كا د  ر فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

50125

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 AGA (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.BEST TRANS

غرض فلشركة بإ جاز):)نقل فلبضا)

ئع لحسا ب فلغيب)–نقل فملستخد مين)

.

جقم) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

1525)مكت )05)حي فلسال م أ كا د  ر)

-)80000)أ كا د  ر فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (1.000 (: فلسيد عمر أتركا)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

دوفج) أتركا عنوفنه(ف)) فلسيد عمر 

تليليت فمت�شي كلميم)81000)كلميم)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

دوفج) أتركا عنوفنه(ف)) فلسيد عمر 

تليليت فمت�شي كلميم)81000)كلميم)

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

19) نا ر) بتاجيخ) باكاد ر  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)108175.

468I
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Cabinet(RGUIG(&(Associés

 GROUPE SLAOUI
INVESTMENTS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
جفع جأسمال فلشركة

Cabinet(RGUIG & Associés
119، شاجع عبد فملومن ، جقم 29 
، 20000، فلدفج فلبيضاء فململكة 

فملغربية
 GROUPE SLAOUI

INVESTMENTS شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي إقامة 
فلنسيم ، 6 شاجع سالونيك - 20000 

فلدفج فلبيضاء فململكة فملغربية.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.129641

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2021 درنرب) (28 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
من) أي  دجهم«) (1.000.000»
«000.000.ج)دجهم«)إلى)»000.000.  
مقاصة) إررفء) (: طريق) عن  دجهم«)
مع د ون فلشركة فملحددة فملقدفج و)

فملستحقة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 12 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)5ج12.
469I

فىتمانية فلرشاد

 THAMARAT ثمارات هوم الين
HOME LINE

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

فىتمانية فلرشاد
ج5 شاجع لحسن ويدفج بن رد ة 
فلدفج فلبيصاء ، 20120، فلدفج 

فلبيصاء فملغرب
 THAMARAT ثماجفت هوم ال ن

HOME LINE شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي أبالد 11 
فلطابق فلثالث زفوية زنقة محمد 

سميحة و زنقة موحا أو حمو. - 
00 20 فلدفجفلبيضاء فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.257 85

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
فملؤجخ في)09)درنرب)2020)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
فلطابق فلثالث زفوية زنقة) (11 »أبالد)
محمد سميحة و زنقة موحا أو حمو.)
إلى) فملغرب«) فلدفجفلبيضاء) (20 00 (-
»جقم)8)زنقة فاجسوفي فلشقة جقم)ج1 
00 20)فلدفجفلبيضاء) (- أقامة ويسام)

فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 11 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 ونيو)2021)تحت جقم)782299.
 70I

)فالستاذ حميد نخلة موثق بصفرو

)HUILERIE AGRAD (SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

فالستاذ حميد نخلة موثق بصفرو
عماجة جقم 8ج شاجع محمد فلخامس 
طريق فملوز فلطابق فالول شقة جقم 7 

صفرو ، 1000ج، صفرو فملغرب
HUILERIE(AGRAD (SARL) شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فغبالو 

فقوجفج دفئرة فلوفثة صفرو 
 Douar(Ait(Beni(Yahya(Km 19
 Rte Principale AGHBALOU

AKOURAR(sefrou 31000 صفرو 
فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.807
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 نونرب) ج0) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
محمد فحمري) (ة)) تفويت فلسيد)
أصل) من  فرتماعية  حصة  (750
(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  000.ج)
نونرب) ج0) عبد فلحق فلزهوفني بتاجيخ)

.2021

فحمري) جحو  (ة)) فلسيد) تفويت 
أصل) من  فرتماعية  حصة  (750
(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  000.ج)
نونرب) ج0) عبد فلحق فلزهوفني بتاجيخ)

.2021
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
06) نا ر) بتاجيخ) بصفرو  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)10.
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STE SOFIDAG CONSEIL SARL

SADANAHOME
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL
 N°65 AV(GHANDI(CITE

 DAKHLA(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

SADANAHOME شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فلو حد 
ة ج قم  28 أ نز ف أ كا د  ر - 80000 أ 

كا د  ر فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

50181
في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SADANAHOME
ف نعا ش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقا ج ي و أ شغا ل فلبنا)ء.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)حي فلو حد)
ة ج قم) 28)أ نز ف أ كا د  ر)-)80000)أ)

كا د  ر فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: محمد) ش  بلو  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد بلو ش محمد عنوفنه(ف))أ نز)
ف أ كا د  ر)80000)فكاد ر فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد بلو ش محمد عنوفنه(ف))أ نز)
ف أ كا د  ر)80000)فكاد ر فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) باكاد ر  فلتجاجية 

2022)تحت جقم) ج1082.
 72I

EXPERT HOUSE SARL

AUTO ECOLE RACHIDIA
إعالن متعدد فلقرفجفت

EXPERT HOUSE SARL
 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE FARAH BLOC A
 RDC(N 2 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
AUTO ECOLE RACHIDIA »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: 9  شاجع 
فململكة فلعربية فلسعود ة حي بني 
وجياغل فلطابق فألول شقة جقم7 - 

90000 طنجة فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.7 5 7

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
2021)تم فتخاذ) 01)درنرب) فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 جقم) قرفج 
برفهمي) مريم  فلسيدة  تفويت  ما لي:)
بالدي) أميمة  وفلسيدة  حصة)) )0ج)
)270)حصة))لثالثمائة)(00ج))حصة)
إرتماعية من فئة مائة)(100))دجهم)
حميد) فلسيد  لفائدة  حصة  لكل 

بولعيد.
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قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

من) برفهمي  مريم  فلسيدة  فستقالة 

تسييب فلشركة ومنحها إبرفء)تام ونهائي)

فملحاسباتية) فلسنوفت  رميع  عن 

وتعيين فلسيد حميد بولعيد كمسيب)

للشركة ملدة غيب محدودة مع تخويله)

فلشركة) بإسم  فلتوقيع  صالحية 

فلقانوني) فلشكل  تحول  وكذلك 

مسؤولية) ذفت  شركة  من  للشركة 

مسؤولية) ذفت  شركة  إلى  محدودة 

محدودة ذفت فلشريك فلوفحد)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:6 جقم) بند 
في) حدد  فلشركة  مال  جأس  ما لي:)

مبلغ)0.000ج)دجهم مقسمة إلى)00ج 

حصة مرقمة من فئة)100)دجهم لكل)

في) رميعها  ومكتتبة  محرجة  وفحدة 

فلوحيد فلسيد حميد) ملك فلشريك 

بولعيد

بند جقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

تسييب فلشركة:)يسيب فلشركة ملدة غيب)

محدودة فلسيد حميد بولعيد

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم) 985 2.

Iج7 

AZIRAR CONSULTING S.A.R.L

ELEGANT STAR CAR S.A.R.L
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

AZIRAR CONSULTING S.A.R.L

12 فلحي فإلدفجي، زنقة أنجي  1، 

فلناظوج ، 62000، فلناظوج فملغرب

 ELEGANT STAR CAR S.A.R.L

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي دفج 

فلكبدفني بني سعيد فلدجيوش - 

62202 فلناظوج فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

 05

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 06) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ELEGANT STAR CAR S.A.R.L

تأريب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسياجفت بدون سائق.

دفج) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

(- فلدجيوش) سعيد  بني  فلكبدفني 

62202)فلناظوج فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 600.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

000.ج  (: فزماني) كريمة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

000.ج  (: فلسيد محمد فلرشيدي)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فزماني  كريمة  فلسيدة 

دوفجلعري كويا دفجفلكبدفني فلدجيوش)

62202)فلناظوج فملغرب.

فلسيد محمد فلرشيدي عنوفنه(ف))

دفجفلكبدفني) مركزدفجفلكبدفني 

فلدجيوش)62202)فلناظوج فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فزماني  كريمة  فلسيدة 

دوفجلعري كويا دفجفلكبدفني فلدجيوش)

62202)فلناظوج فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) فالبتدفئية بالدجيوش بتاجيخ)

2022)تحت جقم)8.

 7 I

CCGM

IMMO TTL
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CCGM
 PLACE(MOHAMED(V(IMM 13
 APPT 3 2eme(ETG ، 26000،

SETTAT MAROC
IMMO TTL شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 645 8 
أ تجزئة فملساج بلمجاد - 0000  

مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

121875
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 08) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 IMMO(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TTL
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي.
 645 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
  0000 (- بلمجاد) فملساج  تجزئة  أ  (8

مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 200.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فالدجي�شي) فليازيد  موالي  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (2.000 (:

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فالدجي�شي) فليازيد  موالي  فلسيد 
 106 جقم) لالحية  تجزئة  عنوفنه(ف))

تاجكة)0000 )مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فالدجي�شي) فليازيد  موالي  فلسيد 
 106 جقم) لالحية  تجزئة  عنوفنه(ف))

تاجكة)0000 )مرفكش فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1850ج1.

 75I

sofoget

FARHI OPTIQUE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
FARHI OPTIQUE شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلقنيطرة 
مغرب عربي ب ج جقم 29 محل جقم 

1 - 000 1 فلقنيطرة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63919
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 07) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 FARHI(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.OPTIQUE
فخصائي) (: غرض فلشركة بإ جاز)

نظاجفت.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)فلقنيطرة)
29)محل جقم) جقم) ج) مغرب عربي ب)

1)-)000 1)فلقنيطرة فملغرب.
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أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فرحي) فلسيد  اسين 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد  اسين فرحي):)1000)بقيمة)
100)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فرحي  فلسيد  اسين 
فلقنيطرة)000 1)فلقنيطرة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فرحي  فلسيد  اسين 
فلقنيطرة)000 1)فلقنيطرة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ) 2) نا ر)

2022)تحت جقم) 9010.

476I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

CODASSAYS TRANS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL
 N°65 AV(GHANDI(CITE

 DAKHLA(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

CODASSAYS TRANS شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 02 حي 

فملستقبل بلوك 11 شا جع 11 د جف 
جكة أكاد ر - 80000 أكاد ر فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
7ج501

في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 07) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.CODASSAYS TRANS
غرض فلشركة بإ جاز):)نقل فلبضا)
ئع لحسا ب فلغيب)–)خد ما ت متعد)

د ة).
 02 جقم) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
د) (11 شا جع) (11 حي فملستقبل بلوك)
جف جكة أكاد ر)-)80000)أكاد ر فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيدة ف ومو زو ن حيا ة):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
ة) حيا  ن  زو  ومو  ف  فلسيدة 
 80000 عنوفنه(ف))حي فلسالم فكاد ر)

فكاد ر فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
ة) حيا  ن  زو  ومو  ف  فلسيدة 
 80000 عنوفنه(ف))حي فلسالم فكاد ر)

فكاد ر فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) باكاد ر  فلتجاجية 

2022)تحت جقم) 10818.
 77I

LH COMPTA SARL

HD NORD SERVICES
إعالن متعدد فلقرفجفت

LH COMPTA SARL
 N°11 AV. AL(QODS(HAY

 NAHDA ، 90000، TANGER
MAROC

HD NORD SERVICES »شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: فقامة 
فالخالص بلوك 10 فلعماجة 63 

فلطابق 2 جقم 15 - - طنجة فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.114645
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)20)درنرب)2021
تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فلشريك) لفائد  حصة  (50 تفويت)

فلجد د فلسيد  وسف فليون�شي)
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
كمسيب) فدجيس  حبيبي  فلسيد  تنازل 
وحيد لفائدة فلسيد  وسف فليون�شي)

فلدي سيصبح مسيب رد د ووحيد
قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)

تحين فلنضام فالسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)
100حصة) فلشركة من)  تكون جفس 
حصة) (50 1000دجهم) فلحصة) تمن 
لفائدة فلسيد  وسف فليون�شي و50 

حصة لفائدة فلسيد حبيبي فدجيس)
بند جقم)ج1:)فلذي  نص على ما لي:)
فلسيد) هو  للشركة  فلوحيد  فملسيب 

LB1519وسف فليون�شي جب وج 
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250056.
 78I

HTA CONSEIL

HTA CONSEIL
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

HTA CONSEIL
ملتقى شاجع محمد فلخامس وشاجع 
ألبيب فألول فلطابق فلسابع مكت  

جقم 709 -، 20060، فلدفج فلبيضاء 
فملغرب

HTA CONSEIL شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ملتقى 
شاجع محمد فلخامس وشاجع ألبيب 

فألول فلطابق فلسابع مكت  جقم 709 
- 20060 فلدفج فلبيضاء فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.359365

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تم تحويل) (2022 ج0) نا ر) فملؤجخ في)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

»ملتقى شاجع محمد فلخامس وشاجع)

ألبيب فألول فلطابق فلسابع مكت  جقم)

709)-)20060)فلدفج فلبيضاء)فملغرب«)

»ملتقى شاجع محمد فلخامس و) إلى)

شاجع ألبيب فألول مبنى محمد فلخامس)

فملكت ) فلثالث  فلطابق  ’ب‘) فملدخل)

 0ج)-)20060)فلدفج فلبيضاء)فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809817.

 79I

LEGALIS CONSEIL

OPTIMAL CLEAN SERVICES
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

LEGALIS CONSEIL

 Rue(Hoceima, Résidence , 1

 Benzakour 2ème(étage(n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES

MAROC

 OPTIMAL CLEAN SERVICES

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 1  

إقامة بنزكوج طابق 2 شقة ج زنقة 

فلحسيمة أطلس - 0000ج فاس 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

70969

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 شتنرب) (21

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
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ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.OPTIMAL CLEAN SERVICES

غرض فلشركة بإ جاز):)•)فلتنظيف)

فلصناعي.

•)تنظيف فملباني؛

من) وغيبها  فإلصالح  خدمات  (•

خدمات إدفجة فلنفا ات؛

•)غسيل فلسياجفت؛

•)صيانة وإصالح فلسياجفت.

•)فلتدفول؛

عنوفن فملقر فالرتماعي):)1 )إقامة)

بنزكوج طابق)2)شقة)ج)زنقة فلحسيمة)

أطلس)-)0000ج)فاس فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

(: عدنان) علوي  فلهاللي  فلسيد 

دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عدنان) علوي  فلهاللي  فلسيد 

فقامة) لوتيتيان  زنقة  (12 عنوفنه(ف))

فلوجي) فال  (8 شقة) ج) طابق)  حيى 

20000)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عدنان) علوي  فلهاللي  فلسيد 

فقامة) لوتيتيان  زنقة  (12 عنوفنه(ف))

فلوجي) فال  (8 شقة) ج) طابق)  حيى 

20000)فلدفجفلبيضاء)فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بفاس بتاجيخ)21) نا ر)2022 

تحت جقم)15ج.

 80I

FIDUCIAIRE RAFYA

«CBA BATIMENT«
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAFYA

شاجع عبد فلرحمان فلدكالي، تجزئة 

فلنخل، عماجة 9، فلشقة 2، فلجد دة 

، 000 2، فلجد دة فملغرب

«CBA BATIMENT« شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلشقة 

 ، فلطابق فألول، تجزئة فلنخيل 2، 

بقعة ج1، فلجد دة 000 2 فلجد دة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

18967

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 20) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 CBA« (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.»BATIMENT

غرض فلشركة بإ جاز):)-)فإلنعاش)

فلعقاجي.)-)أشغال مختلفة وفلبناء..

فلشقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

(،2 تجزئة فلنخيل) فلطابق فألول،) (، 

بقعة)ج1،)فلجد دة)000 2)فلجد دة)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: بنز ن) فإلله  فلسيد عبد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبد فإلله بنز ن عنوفنه(ف))

فلجد دة)000 2)فلجد دة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عبد فإلله بنز ن عنوفنه(ف))

فلجد دة)000 2)فلجد دة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالجد دة بتاجيخ) 2) نا ر)

2022)تحت جقم)98ج27.

 81I

GROUPE(L.A-CONSEIL(ET(GESTION

ALIS FISH
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

 GROUPE(L.A-CONSEIL(ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC

ALIS FISH شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ج2 زنقة 

فنوفل فقامة فلوجي 11 مكت  جقم   

ميموزف - 000 1 فلقنيطرة فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.56497

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

2021)تم تحويل) 05)أبريل) فملؤجخ في)

للشركة) فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

فلوجي) فقامة  فنوفل  زنقة  »ج2) من)

 1 000 (- ميموزف) مكت  جقم) ) (11

 1085 »جقم) إلى) فملغرب«) فلقنيطرة 

فلحدفدة)-)000 1)فلقنيطرة فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ماي) (20 فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)

2021)تحت جقم)56497.

 82I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 SOCIÉTÉ TRAVAUX 
  OUVRAGES SPÉCIAUX

S.A.R.L. AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY(AL(AMAL(AV »D« IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11160، SALE

MAROC

 Société Travaux Ouvrages «

Spéciaux « S.A.R.L. AU شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 5  شاجع 

فرنسا شقة 8 فكدفل - 10080 

فلرباط فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

157169

 08 في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 درنرب)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(« (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 Société Travaux Ouvrages

.Spéciaux » S.A.R.L. AU

فلبحث) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عن فملعادن و سحقها و كذلك فصالح)

و صنع فالت فستخرفرها.

5 )شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)

 10080 (- فكدفل) (8 شقة) فرنسا 

فلرباط فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
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 1.000 (: فلد هي) جشيد  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فلد هي  جشيد  فلسيد 
حي فلرياض) (1 بلوك ج جقم) (9 قطاع)

10090)فلرباط فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) فلد هي  جشيد  فلسيد 
حي فلرياض) (1 بلوك ج جقم) (9 قطاع)

10090)فلرباط فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)121367.
Iج8 

ABDESLAM ANTID

TOMARISERV
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID
 RUE 33 N 31 OULED(EL

 HAJ(ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

TOMARISERV شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلطابق 
فالج�شي شاجع ف ت مو�شى حي فلفرح 

ف تزج - 50ج 5 ميدلت فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

055ج
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.TOMARISERV

-1مكت ) (: غرض فلشركة بإ جاز)
فملعلومات فملتنوعة

-2)فلوسيط في رميع فلعمليات
-3)فالشغال فملختلفة).

فلطابق) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فالج�شي شاجع ف ت مو�شى حي فلفرح)

ف تزج)-)50ج 5)ميدلت فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلعزيزي) فلسيدة سلوى 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيدة سلوى فلعزيزي عنوفنه(ف))
ميدلت) 50ج 5) ثانوية فلبحيبة ف تزج)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيدة سلوى فلعزيزي عنوفنه(ف))
ميدلت) 50ج 5) ثانوية فلبحيبة ف تزج)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2) نا ر) بميدلت  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)22/ 2.
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COMPTAMAR EXPERTISE

 BOUGHANIM MINING
COMPANY -BMC

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casablanca ، 20000،
Casablanca Maroc

 Boughanim Mining Company
BMC- شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 26 محج 

مرس فلسلطان، فلطابق فألول، 
فلشقة ج، - 20000 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
529 57

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (01
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 Boughanim Mining Company

.-BMC
فلبحث) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فملعدني) وفالستغالل  وفالستكشاف 
ذفت) أو  فملماثلة  فألنشطة  رميع  و 

فلصلة.
:)26)محج) عنوفن فملقر فالرتماعي)
فألول،) فلطابق  فلسلطان،) مرس 
فلبيضاء) فلدفج  (20000 (- ج،) فلشقة)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
مبلغ جأسمال فلشركة:)1.000.000 

دجهم،)مقسم كالتالي:
 6.000(: فلسيد وفحي عبد فلرزفق)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 1.500 (: حافض) بوغانم  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 1.500 (: حسن) بوغانم  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
(: فسماء) فلحسن  فبو  فلسيدة 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلرزفق) عبد  وفحي  فلسيد 
عنوفنه(ف))إقامة أوالد حمدفن فملزفج)،)
جقم) (، فلطابق فلرفبع) (، أغسطس) (20

11 020ج2)بني مالل فملغرب.
فلسيد بوغانم حافض عنوفنه(ف))
ريجو) حدو  أو  سعيد  أ ت  دوفج 

250جج)بوملان فملغرب.
عنوفنه(ف)) حسن  بوغانم  فلسيد 
19)شاجع أبو عبيدة فبن فلجرفح شقة)

7)م ج)0000ج)فاس فملغرب.

فسماء) فلحسن  فبو  فلسيدة 

 990 جقم) أزلي  تجزئة  عنوفنه(ف))

0000 )مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فسماء) فلحسن  فبو  فلسيدة 

 990 جقم) أزلي  تجزئة  عنوفنه(ف))

0000 )مرفكش فملغرب

فلسيد بوغانم حافض عنوفنه(ف))

ريجو) حدو  أو  سعيد  أ ت  دوفج 

250جج)بوملان فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809596.
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HANA COMPTA MAROC

«C M CHARPENTE«
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC

 RESIDENCE(AL(WAFA(N°A1

 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA

MAROC

«C M CHARPENTE« شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مرأب بدوفج 

آوالد ملقدم رماعة موالي عبدهللا - 

000 2 فلجد دة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

18969

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 01) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 C M« (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.»CHARPENTE
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تصنيع) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)

للتكسية) فلفوالذ ة  فلصفائح 

(- فملعدنية.) فإلنشاءفت  (- وفلسقف.)

وسيط تجاجي.

مرأب) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

موالي) رماعة  ملقدم  آوالد  بدوفج 

عبدهللا)-)000 2)فلجد دة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: عبد هللا شقرفوي) فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 500 (: موقابي) فملصطفى  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبد هللا شقرفوي عنوفنه(ف))

فلجد دة)000 2)فلجد دة فملغرب.

موقابي) فملصطفى  فلسيد 

000 2)فلجد دة) عنوفنه(ف))فلجد دة)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عبد هللا شقرفوي عنوفنه(ف))

فلجد دة)000 2)فلجد دة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالجد دة بتاجيخ) 2) نا ر)

2022)تحت جقم)99ج27.

486I

LOUAY KHALIL

لؤي خليل
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

LOUAY KHALIL
جقم 251 طريق دفج فملخزن فلقصبة ، 

0000 ، مرفكش فملغرب

لؤي خليل شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 251 

طريق دفج فملخزن فلقصبة - 0000  

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج12028

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعدفد فلقانون) (2021 أكتوبر) (11

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

لؤي) (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

خليل.

صيدلية) (: غرض فلشركة بإ جاز)

للبيع بالتجزئة.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)جقم)251 

  0000 (- طريق دفج فملخزن فلقصبة)

مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

مبلغ جأسمال فلشركة:)000.ج1.80 

دجهم،)مقسم كالتالي:

ج1.80)حصة) (: فلسيد لؤي خليل)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

جقم) فلسيد لؤي خليل عنوفنه(ف))

16)فلزيتون فلجد د) )حي  وسف بن)

تاشفين)0000 )مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

جقم) فلسيد لؤي خليل عنوفنه(ف))

16)فلزيتون فلجد د) )حي  وسف بن)

تاشفين)0000 )مرفكش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) (11 بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)12607.
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MIMOFID SARL AU

DIMENTIONS EVENTS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU

2  حي مسروج 1 تماجة ، 12020، 

تماجة فملغرب

DIMENTIONS EVENTS شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

فلوفاق جقم 52جج تماجة - 12000 

تماجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

5217ج1

في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.DIMENTIONS EVENTS

تنظيم و) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فحياء)فملناسبات)-)فالخرفج وفلتسجيل)

فلسمعي) باملجال  ما  تعلق  وكل 

فالالت) رميع  وكرفء) فلبصري.بيع 

ومعدفت فملناسبات)..

تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

 12000 (- تماجة) 52جج) جقم) فلوفاق 

تماجة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلرفيس) ف ت  حفيظة  فلسيدة 

دجهم) (100 بقيمة) حصة  (500 (:

للحصة.

فلسيد فملدني فلقاجي):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلرفيس) ف ت  حفيظة  فلسيدة 
2)زنقة صفرو) عنوفنه(ف))شقة) )جقم)
فلرباط) (10005 فلرباط) حسان 

فملغرب.
عنوفنه(ف)) فلقاجي  فملدني  فلسيد 
زنقة صفرو حسان) (2 جقم) شقة) )

فلرباط)10005)فلرباط فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) فلقاجي  فملدني  فلسيد 
زنقة صفرو حسان) (2 جقم) شقة) )

فلرباط)10005)فلرباط فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) بتماجة  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)0176.
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CONCILIUM EXPERTISE

SPORT1 COM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�شى فبن نصيب، فلطابق 

فلخامس، شقة جقم ،18 غوتيي فلدفج 
فلبيضاء ، 20060، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب
SPORT1 COM شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة فبو 
زف د فلدفدو�شي، جقم ، 9فملعاجيف - 

0جج20 فلدفج فلبيضاء فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
. 72 87

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)22)أكتوبر)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
(، جقم) فلدفدو�شي،) زف د  فبو  »زنقة 
فلبيضاء) فلدفج  0جج20) (- 9فملعاجيف)
فلقوفت) شاجع  (،161« إلى) فملغرب«)
فملساعدة ط)1)حي م جشيد)-)20650 

فملغرب فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 1  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)50ج808.
 89I
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موثق

كومفورطابل تريب
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

موثق
8 2 شـاجع يـعـقـوب فلـمـنـصـوج إقـامـة 

زينة غماجة ب / فلـطـابـق فألول - ، 
20200، فلدفجفلبيضاء فملغرب

كومفوجطابل تري  شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 27 شاجع 

فلقدس، فتح 2، عماجة 9 - عين 
فلشق - 80 20 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.273693

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تمت) (2022 في) 0) نا ر) فملؤجخ 

فملصادقة على):
تفويت فلسيد)(ة)) ــاســيــن فرــد ــك)
أصل) من  فرتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))عــبـد)
بتاجيخ) 0) نا ر) فالدجيــســي  فلــغــانــي 

.2022
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)ج80917.
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موثق

كومفورطابل تريب
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب رد د للشركة

موثق
8 2 شـاجع يـعـقـوب فلـمـنـصـوج إقـامـة 

زينة غماجة ب / فلـطـابـق فألول - ، 
20200، فلدفجفلبيضاء فملغرب

كومفوجطابل تري  شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 27 شاجع 

فلقدس، فتح 2، عماجة 9 - عين 

فلشق - 80 20 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.273693

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تم تعيين) (2022 فملؤجخ في) 0) نا ر)

فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 

فالدجيــســي عــبـد فلــغــانــي كمسيب وحيد

تبعا إلقالة مسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)ج80917.
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FIDUSCAL

RITAWU »ريتاوي»

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تغييب تسمية فلشركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 21ج

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

RITAWU »جيتاوي« شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فالرتماعي شاجع 

فلرودفني جقم ج1 زنقة فحمد 

فملجاطي تجزئة فألل  فلطابق فألول 

جقم 8 فملعاجيف فلدفج فلبيصاء - 

80ج20 فلدفج فلبيصاء فملغرب.

تغييب تسمية فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

 59501

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تغييب) (2022 19) نا ر) في) فملؤجخ 

 RITAWU« من) فلشركة  تسمية 

»كادي) (KADIMOST« إلى) »جيتاوي««)

موست««).

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)5 8095.
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فلفاج�شي فستشاجفت

ZAD COM PRIVEE SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

فلفاج�شي فستشاجفت
حي مربوك شاجع ج جقم ج  ، 

90000، طنجة فملغرب
ZAD COM PRIVEE SARL شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة(في طوج 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فلسالم 

ج شاجع عائشة فملسافر جقم 65 - 
90000 طنجة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.91649
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج) (2021 أكتوبر) (10 في) فملؤجخ 
حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة)
مبلغ) (ZAD COM PRIVEE SARL
جأسمالها)1.000)دجهم وعنوفن مقرها)
فإلرتماعي حي فلسالم)ج)شاجع عائشة)
طنجة) (90000 (- (65 جقم) فملسافر 

فملغرب نتيجة ل):)قرفج فلشركاء.
حي) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
شاجع عائشة فملسافر جقم) ج) فلسالم)

65)-)90000)طنجة فملغرب.)
و عين:

و) فلحمري  روفد  فلسيد(ة))
عنوفنه(ف))حي بوحوت)ج)زنقة)59)جقم)
فملغرب) طنجة  (90000 فلعوفمة)  ج)

كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) ج0) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)9589.

Iج9 

CABINET BOUMAHROU

SOCIETE TAKAI SARL
إعالن متعدد فلقرفجفت

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،

90000، TANGER(MAROC

SOCIETE TAKAI SARL »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: إقامة 

AYMANA D شاجع سيدي محمد 

بن عبد هللا و شاجع قرطبة - 90000 

طنجة فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.80929

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)ج0) نا ر)2022

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1- جقم) قرفج 

جفع) و  فلحصص  تفويت  ما لي:)
جأسمال فلشركة

على) فلذي  نص  (:2- جقم) قرفج 

ما لي:)تعيين مسيب ن آخرين

على) فلذي  نص  (:3- جقم) قرفج 

ما لي:)فإلمضاء

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

تفويت) و  فلرأسمال  (7- جقم) بند 

ما لي:) على  فلذي  نص  فلحصص:)

 750.000 فجتفع جأسمال فلشركة إلى)

حصة من) (7500 إلى) دجهم مقسمة 

فلوفحدة) للحصة  دجهم  (100 فئة)
مخصصة للسيد عبد فلنبي عبدالوي)
5000)حصة و فلسيد جمزي عبدالوي)

2500)حصة)

فلذي  نص) فملسيب:) (13- بند جقم)

فلسيد) فملسيب ن  تعيين  ما لي:) على 
عبد فلنبي عبدالوي و جمزي عبدالوي)

كمسيب ن للشركة

بند جقم)-16)فإلمضاء:)فلذي  نص)

من) وفحد  مسيب  إمضاء) ما لي:) على 

رميع) على  فلشركة  فملسيب ن  لزم 

فلوثائق و فلعقود.
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250119.
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CREASTE MAROC

 PÔLE FERROVIAIRE PRIVÉ
DU MAROC

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
حل شركة

CREASTE MAROC
 IMM 11 RUE(HADJ(OMAR(RIFFI
 N°6 3EME(ETAGE(CASABLANCA

 ، 202502، CASABLANCA
MAROC

 Pôle Ferroviaire Privé du Maroc
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة(في 

طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 5  شاجع 

عبالقادج مفتقاج طابق 2 جقم   فلدفج 
فلبيضاء - 20250 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.501785

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 17)درنرب) فملؤجخ في)
 Pôle(شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
مبلغ) (Ferroviaire Privé du Maroc
وعنوفن) دجهم  (10.000 جأسمالها)
5 )شاجع عبالقادج) مقرها فإلرتماعي)
2)جقم) )فلدفج فلبيضاء) مفتقاج طابق)
فملغرب) فلبيضاء) فلدفج  (20250 (-
فلغا ة فلغرض فلتي) فنتهاء) (: نتيجة ل)
قامت من أرله فلشركة وفلتأكد من)

فستحالة تحقيقه..
و حدد مقر فلتصفية ب)5 )شاجع)
عبالقادج مفتقاج طابق)2)جقم) )فلدفج)
فلبيضاء) فلدفج  (20500 (- فلبيضاء)

فملغرب.)
و عين:

فلسيد(ة))لطيفة زياد و عنوفنه(ف))
 20250 فلصويرة) فللمساس  دوفج 
(ة)) كمصفي) فملغرب  فلصويرة 

للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدود فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقود  تبليغ  محل  و  فملخابرة 
تم) بالتصفية:) فملتعلقة  فلوثائق 
فلتجاجية) باملحكمة  فلقانوني  فإل دفع 
بالدفج فلبيضاء)بتاجيخ)25) نا ر)2022 

تحت جقم)809819.
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High practical training and consulting

انفرسل سيفتي كوصلتنغ
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

 High practical training and
consulting

 Lot wifak residence el warda
 1422 Lot(wifak(residence(el

 warda 1422، 12010، TEMARA
Maroc

فنفرسل سيفتي كوصلتنغ شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فملسيبة 
1 جقم 520 - 12000 تماجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

5189ج1
في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 01) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
فإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)فنفرسل)

سيفتي كوصلتنغ.
تدجي ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
إدفجة) (، فملهنية) وفلسالمة  فلصحة 
(، فألولية) فإلسعافات  (، فملخاطر)
(، فلحرفئق) مكافحة  على  فلتدجي  

فألمرفض فملهنية)،)بيئة فلعمل).
حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
تماجة) (12000 (- (520 جقم) (1 فملسيبة)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) مدفدي  هشام  فلسيد 
حي فملسيبة)1)جقم)520 12000)تماجة)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) مدفدي  هشام  فلسيد 
حي فملسيبة)1)جقم)520 12000)تماجة)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بتماجة  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)7268.
496I

CREASTE MAROC

 Architecture Concept
 Design by EL OUROUBA

MIRYAM
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CREASTE MAROC
 IMM 11 RUE(HADJ(OMAR(RIFFI
 N°6 3EME(ETAGE(CASABLANCA

 ، 202502، CASABLANCA
MAROC

 Architecture Concept Design by
 EL OUROUBA MIRYAM

 شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي عماجة 27 
شاجع عبدهللا بن  اسين طابق فلثاني 

جقم 29 فلدفج فلبيضاء - 20250 
فلدفج فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
528 17

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2022 درنرب) 0ج)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 Architecture Concept Design by

.  EL OUROUBA MIRYAM
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

.architecture concept design
عنوفن فملقر فالرتماعي):)عماجة)27 
شاجع عبدهللا بن  اسين طابق فلثاني)
جقم)29)فلدفج فلبيضاء)-)20250)فلدفج)

فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلعروبة) مريم  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 1000 (: فلعروبة) مريم  فلسيدة 

بقيمة)100)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) فلعروبة  مريم  فلسيدة 
 71 جقم) (9 زنقة) (2 حي موالي جشيد)

20500)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) فلعروبة  مريم  فلسيدة 
 71 جقم) (9 زنقة) (2 حي موالي جشيد)

20250)فلدفج فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)5 8081.
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 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

DERAA NEW
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC)
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق فلرب د 10ج فلرئيسية 
فلرشيد ة ، 52000، فلرشيد ة 
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فملغرب

DERAA NEW شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي قصر 

تازموجيت فلخنك -  5202 

فلرشيد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

15575

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  1) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.DERAA NEW

بيع موفد) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلبناء)بالتقسيط فالشغال فملختلفة فو)

فلبناء)بناء)فو فصالح قنوفت فلتوفصل)

قنوفت فلسقي فلصرف فلصحي.

قصر) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

تازموجيت فلخنك)-) 5202)فلرشيد ة)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلسيد فسماعيلي فلعزيز)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فسماعيلي فلعزيز عنوفنه(ف))
تجزئة بوتالمين فلرشيد ة) جقم) 70)

52000)فلرشيد ة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فسماعيلي فلعزيز عنوفنه(ف))
تجزئة بوتالمين فلرشيد ة) جقم) 70)

52000)فلرشيد ة فملغرب).

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ)20) نا ر)

2022)تحت جقم) 7.
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MAITRE ZOUAOUI CHAKIB NOTAIRE

TISSUS CHAACHOUE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

د وفن فألستـاذ فلزوفوي شكي ،
موثق بفاس

66 شاجع محمد فلسالوي، فملد نة 
فلجد دة فكدفل

فاس
 TISSUS CHAACHOUE» « شركة

 S.A.R.L .AU
»تأسيس«

تلقاه) توثقي  عقد  بمقت�شى 
فملوثق) شكي   فلزوفوي  فألستاذ 
نونرب) (25 بتاجيخ) (فملغرب)،) بفاس،)
محدودة) شركة  تأسيس  تم  (،2021
فملسؤولية ذفت شريك وحيد،)و ذفت)

فملميزفت فلتالية:
 TISSUS (« شركة) فلتسمية:)

CHAACHOUE » S.A.R.L .AU
عتيق) محمد  فلسيد  فلشريك:) (

شعشوع.
)فلهدف فإلرتماعي:)تهدف فلشركة)

إلى:
-)بيع فالثوفب بالتقسيط.

فلعمليات) رميع  وعموما  (-
فلتجاجية،)فلصناعية،)فملالية فملنقولة)
و فلعقاجية فملرتبطة بطريقة مباشرة)
أو غيب مباشرة بالهدف فالرتماعي أو)

بإمكانها تنمية فلشركة.)
فملقر) حدد  فالرتماعي:) فملقر 
عين) طريق  بفاس،) فالرتماعي 
لويس) سان  شاجع  (9999 فلشقف،)
رهة فلسعادة فقامة فمينة فلقيساجية)

متجر جقم)2 .
 99 فملدة:)حددت مدة فلشركة في)
سنة فبتدءف من  وم فلتأسيس فلنهائي)
إال في حالة فلزيادة في فملدة أو فلحل)

فملسبق للشركة.

حدد) فالرتماعي:) فلرأسمال 

جأسمال فلشركة في مبلغ عشرة أالف)

إلى) مقسمة  دجهم)) (10.000) دجهم)

مائة)(100))حصة إرتماعية من فئة)

فلوفحدة) للحصة  دجهم  (100 مائة)

نقدف منحت كاملة إلى:

عتيق) محمد  فلسيد  (-

شعشوع...............100)حصة

-فملجموع.............100)حصة

تم تعيين فلسيد محمد) فلتسييب:)

ملدة) للشركة  مسيبف  شعشوع  عتيق 

غيب محدودة،

لتكوين) (%5 بعد فقتطاع) فألجباح:)

يعود) فلقانوني،) فالحتياط  صندوق 

فلباقي إلى فلشريك فلوحيد.

كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط باملحكمة فلتجاجية بفاس.

بتاجيخ)ج0) نا ر)2022،)تحت جقم)

تم فإل دفع فلقانوني لدى) (16/2022

فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  كتابة 

جقم) تحت  فلتجاجي  فلسجل  بفاس،)

.70787

من أرل فإل دفع و فلنشر)

)د وفن فألستـاذ فلزوفوي شكي )،)

 99I

MAIROUCHE FISC

KHALID BTP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC

155 شاجع محمد فلسادس فقامة 

سلمى فلطابق فالول جقم ج0 كلميم ، 

81000، كلميم فملغرب

KHALID BTP شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 08 حي 

فلنهضة طانطان - 82000 طانطان 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

6021

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.KHALID BTP

و) فلبناء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالشغال فملختلفة.

جقم) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

 82000 (- طانطان) فلنهضة  حي  (08

طانطان فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) (: فلسيد باهيم محمد)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد فوطوف خالد):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) محمد  باهيم  فلسيد 

بحي فلسالم بلوك ف فلدجفجكة فكاد ر)

80000)فكاد ر فملغرب.

عنوفنه(ف)) خالد  فوطوف  فلسيد 

دوفج موالي رعفر سيدي غيات ف ت)

فوجير)0000 )مرفكش فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) محمد  باهيم  فلسيد 

بحي فلسالم بلوك ف فلدجفجكة فكاد ر)

80000)فكاد ر فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) فالبتدفئية بطانطان بتاجيخ)

2022)تحت جقم)25.

500I
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عبد فملجيد فلوفدي

 SOCIETE ENTRETIENT DE
 BATIMENT ET OUVRAGES

EX BELHASSANE OMAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

عبد فملجيد فلوفدي
شاجع موالي فسماعيل فجفود فجفود، 

52200، فجفود فملغرب
 SOCIETE ENTRETIENT DE

 BATIMENT ET OUVRAGES EX
BELHASSANE OMAR

 شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 0 1 شاجع 
موالي فلحسن فجفود - 52200 أجفود 

فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.2021/1  09

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) 0ج) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
بلحسان) عمر  (ة)) فلسيد) تفويت 
حصة فرتماعية من أصل) 225. ج)
(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (69.450
درنرب) 0ج) بتاجيخ) بلحسان  سليمان 

.2021
بلحسان) عمر  (ة)) فلسيد) تفويت 
حصة فرتماعية من أصل) 5.225ج)
(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (69.450
درنرب) 0ج) بتاجيخ) بلحسان  شعي  

.2021
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ)25) نا ر)

2022)تحت جقم)50/2022.
501I

WAY CONSEIL

H.M BATIMENT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
H.M BATIMENT شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

في طوج فلتصفية
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 111 

فيال (ت) 1 دوفج عازي  قندففي 
فلعزوزية مرفكش فملغرب - 0170  

مرفكش فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.82579

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج حل) (2022 12) نا ر) فملؤجخ في)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 
جأسمالها) مبلغ  (H.M BATIMENT
مقرها) وعنوفن  دجهم  (100.000
فإلرتماعي جقم)111)فيال)(ت))1)دوفج)
مرفكش) فلعزوزية  قندففي  عازي  
فملغرب) مرفكش  ( 0170 (- فملغرب)

نتيجة ل):)فنتهاء)فشغال فلشركة.
جقم) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
دوفج عازي  قندففي) (1 (ت)) فيال) (111
  0170 (- فملغرب) مرفكش  فلعزوزية 

مرفكش فملغرب.)
و عين:

و) بربو�شي  فلحسين  فلسيد(ة))
عنوفنه(ف))دوفج فلكرن فحمد ملرفبطين)
مرفكش) ( 0152 مرفكش) سعادة 

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1919ج1.
502I

amics tex

طارق شين طرنس
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

amics tex
 Rue(Yacoub(El(Mansou 1er 2
etage ، 90000، tanger(maroc
طاجق شين طرنس شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

 RUE 2 وعنوفن مقرها فإلرتماعي
 YAKOUB(MANSOUR, 1ér

 ÉTAGE(N°1 - 90000 TANGER
MAROC

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
91جج12

في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
طاجق) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

شين طرنس.
 Le (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
 transport routier national et
.international de marchandises

 RUE  2 (: فملقر فالرتماعي) عنوفن 
 YAKOUB MANSOUR, 1ér
 ÉTAGE( N°1( -( 90000( TANGER

.MAROC
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: فلشنتوف) طاجق  فلسيد 
حصة بقيمة)1.000)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد طاجق فلشنتوف عنوفنه(ف))
شاجع بالل بن فلرباح زنقة)ج1)جقم)25 

000ج9)تطوفن فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد طاجق فلشنتوف عنوفنه(ف))
شاجع بالل بن فلرباح زنقة)ج1)جقم)25 

000ج9)تطوفن فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم) ج98 2.
Iج50

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ABILITY INFO

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC)

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق فلرب د 10ج فلرئيسية 

فلرشيد ة ، 52000، فلرشيد ة 

فملغرب

ABILITY INFO شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : قصر 

فوالد غانم فلجرف فلرشيد ة - 

52000 فلرشيد ة فملغرب.

قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج09ج1.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

2021)تقرج حل) 1ج)درنرب) فملؤجخ في)

ABILITY INFO)شركة ذفت مسؤلية)

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)

وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)

غانم) فوالد  قصر  فإلرتماعي  مقرها 

فلجرف فلرشيد ة)-)52000)فلرشيد ة)

فملغرب نتيجة الزمة شغل.

و عين:

فلسيد(ة))محمد فاللي و عنوفنه(ف))

حي) جقم) 1) (5 زنقة) فلدفخلة  شاجع 

فملغرب) فلرشيد ة  (52000 فملحيط)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)

قصر) وفي  (2021 درنرب) 1ج) بتاجيخ)

(- فلرشيد ة) فلجرف  غانم  فوالد 

52000)فلرشيد ة فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ)26) نا ر)

2022)تحت جقم)55.

50 I
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ACT FINANCE

KDL IMMOBILIER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

ACT FINANCE

 169BD(MOULAY(IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

KDL IMMOBILIER شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة 

بغيمة ففيس جقم 105 شقة 16 

طابق ج تقاطع 11  نا ر و مصطفى 

فملعاني - 20250 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب 

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج 5290

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) 0ج)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 KDL (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.IMMOBILIER

مروج) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي.

فقامة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

بغيمة ففيس جقم)105)شقة)16)طابق)

ج)تقاطع)11) نا ر و مصطفى فملعاني)-)

20250)فلدفج فلبيضاء)فملغرب).

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد سفيان مرزوق):)جج)حصة)

بقيمة)00ج.ج)دجهم للحصة).

:) ج)حصة) فلسيد  اسين مرزوق)

بقيمة)00 .ج)دجهم للحصة).

حصة) جج) (: فلسيد هشام عنيبة)

بقيمة)00ج.ج)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) مرزوق  فلسيد سفيان 
 20600 فلربنو�شي) (2 136جقم) بلوك)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب).
عنوفنه(ف)) مرزوق  فلسيد  اسين 
 20600 فلربنو�شي) (2 136جقم) بلوك)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب).
عنوفنه(ف)) عنيبة  هشام  فلسيد 
فباس) فقامة  فملكري  فحمد  زنقة  (26
70ج20  جسين) (10 فلشقة) (5 فلطابق)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) مرزوق  فلسيد سفيان 
 20600 فلربنو�شي) (2 136جقم) بلوك)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب)
عنوفنه(ف)) مرزوق  فلسيد  اسين 
 20600 فلربنو�شي) (2 136جقم) بلوك)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809019.
505I

FLASH ECONOMIE

SHOPEO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

شركة شوبييو
 SHOPEO SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 
 دجهم 100000,00 جأسمالها

- بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ 
2021/10/26 تم بيع ثالثة مئة 

حصة فرتماعية (00ج) من طرف 
فلسيد عادل فلشرفدي إلى فلسيد 
بدج لحلو (200 حصة فرتماعية) 
و فلسيد مروفن لحلو (100 حصة 

فرتماعية).
مؤجخ) عرفي  عقد  -بمقت�شى 
شركاء) قرج  (،26/10/2021 بتاجيخ)
شركة شوبييو شركة دفت فملسؤولية)
دجهم) (000001 جأسمالها) فملحدودة 
فرتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
مقرها) للحصة،) دجهم  (100 بقيمة)

فلطابق) فلحرية  شاجع  (10 فإلرتماعي)
ما) فلدفج فلبيضاء) (،5 فلشقة جقم) ج،)

 لي:
مئة) ثالثة  بيع  على  لتصد ق  (1-
حصة) (00ج) فرتماعية) حصة 
عادل) فلسيد  طرف  من  فرتماعية))
 200) فلشرفدي إلى فلسيد بدج لحلو)
مروفن) فلسيد  و  فرتماعية)) حصة 
لحلو)(100)حصة فرتماعية))ليصبح)

جأسمال فلشركة موزعا كالتالي):)
حصة) (500) فلسيد بدج لحلو) (* (

فرتماعية)
*)فلسيد مروفن لحلو)(500)حصة)

فرتماعية)
فألسا�شي) فلقانون  -2تجد د 
فعاله) فلتعد الت  ليالئم  للشركة 

بتاجيخ)26/10/2021.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفج) فلتجاجية  للمحكمة  فلضبط 
تحت) (07/01/2022 بتاجيخ) فلبيضاء)

جقم)807638.
506I

FLASH ECONOMIE

BLANCHE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

شركة بالنش
 BLANCHE SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 
 دجهم 100000,00 جأسمالها

- بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ 
2021/12/09 تم هبة خمس 

مئة حصة فرتماعية (500) من 
طرف فلسيد فبرفهيم مستغفر إلى 
فلسيد نبيل مستغفر (250 حصة 

فرتماعية) و فلسيدة غيثه مستغفر 
)250 حصة فرتماعية).

مؤجخ) عرفي  عقد  -بمقت�شى 
شركاء) قرج  (،09/12/2021 بتاجيخ)
شركة بالنش شركة دفت فملسؤولية)
دجهم) (000  100 فملحدودة جأسمالها)
فرتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
مقرها) للحصة،) دجهم  (100 بقيمة)
بكاج،) فلقا�شي  شاجع  (7 فإلرتماعي)

فملعاجيف،)فلدفج فلبيضاء)ما  لي:

خمس) هبة  على  فلتصد ق  (1-
حصة) (500) فرتماعية) حصة  مئة 
فلسيد) طرف  من  فرتماعية))
نبيل) فلسيد  إلى  مستغفر  فبرفهيم 
و) حصة فرتماعية)) (250) مستغفر)
(250)حصة) فلسيدة غيثه مستغفر)
ليصبح جأسمال فلشركة) فرتماعية))

موزعا كالتالي):
 250) مستغفر) نبيل  فلسيد  (*

حصة فرتماعية)
 250) مستغفر) غيته  *فلسيدة  (

حصة فرتماعية)
 500) شتب ت) دففيد  فلسيد  (*

حصة فرتماعية)
فألسا�شي) فلقانون  2-تجد د 
فعاله) فلتعد الت  ليالئم  للشركة 

بتاجيخ)09/12/2021.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفج) فلتجاجية  للمحكمة  فلضبط 
تحت) (0 /01/2022 بتاجيخ) فلبيضاء)

جقم)807127.

507I

FLASH ECONOMIE

CITA INGENIERIE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
جفع جأسمال فلشركة

شركة سيتا فنجينيبي
CITA INGENIERIE SARL AU

جأسمالها 10000,00 دجهم
بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالدفج) مسجل  (01/12/2021
فلوحيد) فلشريك  قرج  فلبيضاء)
دفت) شركة  فنجينيبي  سيتا  لشركة 
فلشريك) دفت  فملحدودة  فملسؤولية 
فلوحيد جأسمالها)10000،00)دجهم،)
زنقة محمد) مقرها فإلرتماعي)  1،)
محمد) روهرة  إقامة  سميحة،)
سميحة،)فلشقة جقم)5ج،)فلطابق)6،)

فلدفج فلبيضاء،)ما  لي:)
بما) فلشركة  جأسمال  في  فلزيادة 
دجهم لرفعه من) (290000.00 قدجه)
00000.00ج  إلى) دجهم  (10000.00

دجهم.
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قدجه) أصبح  فلشركة  جأسمال 
000ج  00000.00ج)دجهم مقسم إلى)
100)دجهم) حصة فرتماعية من فئة)

تم توزيعها كالتالي)
لحلو) فلشريف  محمد  فلسيد 

)000ج)حصة فرتماعية))*
كتابة) لدى  فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 
تحت) (0 /01/2022 بتاجيخ) فلبيضاء)

جقم)807128
508I

FLASH ECONOMIE

AUDITIA MAROC
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

شركة أود تيا ماجوك
 AUDITIA MAROC SARL AU 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

جأسمالها 100000,00 دجهم 
بمقت�شى عقد عرفي محرج بالدفج)
قرج) 0/11/2021ج،) في) فلبيضاء)
أود تيا) لشركة  فلوحيد  فلشريك 
مقرها) لحلو،) بدج  فلسيد  ماجوك،)
فلطابق) 10شاجع فلحرية،) فالرتماعي:)
ج،)جقم فلشقة)5)فلدفج لبيضاء)ما  لي:)
من) فإلرتماعي  فملقر  تحويل  (*
جقم) ج،) فلطابق) فلحرية،) 10شاجع 
ج11،) إلى) فلبيضاء) فلدفج  (5 فلشقة)
فلطابق) ،) فلسلطان،) مرس  شاجع 

جقم فلشقة)7،)فلدفج فلبيضاء.
بكتابة) فلقانون  فال دفع  تم 
بالدفج) فلتجاجية  للمحكمة  فلضبط 
فلبيضاء)بتاجيخ)10/01/2022،)تحت)

جقم)807766.
509I

FLASH ECONOMIE

GENERAFI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

شركة رينيبففي
 GENERAFI SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 
 دجهم 150000,00 جأسمالها

-)بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ)
26/10/2021)تم بيع مئة و خمسين)
طرف) من  ((150) فرتماعية) حصة 
فلسيد عادل فلشرفدي إلى فلسيد بدج)
لحلو)(75)حصة فرتماعية))و فلسيد)

مروفن لحلو)(75)حصة فرتماعية).
-بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ)
شركة) شركاء) قرج  (،26/10/2021
فملسؤولية) دفت  شركة  رينيبففي 
دجهم) (000015 جأسمالها) فملحدودة 
فرتماعية) حصة  (1500 إلى) مقسم 
مقرها) للحصة،) دجهم  (100 بقيمة)
مرس) شاجع  ج11،) فإلرتماعي)
فلسلطان،)فلطابق) ،)فلشقة جقم)8،)

فلدفج فلبيضاء)ما  لي:
مئة) بيع  على  فلتصد ق  (1-
 150) فرتماعية) حصة  وخمسون 
فلسيد) من طرف  فرتماعية)) حصة 
عادل فلشرفدي إلى فلسيد بدج لحلو)
)75)حصة فرتماعية))وفلسيد مروفن)
ليصبح) (75)حصة فرتماعية)) لحلو)

جأسمال فلشركة موزعا كالتالي:)
حصة) (750) فلسيد بدج لحلو) (* (

فرتماعية)
*)فلسيد مروفن لحلو)(750)حصة)

فرتماعية)
فألسا�شي) فلقانون  2-تجد د 
فعاله) فلتعد الت  ليالئم  للشركة 

بتاجيخ)26/10/2021.
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بالدفج) فلتجاجية  للمحكمة  فلضبط 
تحت) (07/01/2022 بتاجيخ) فلبيضاء)

جقم)807637. 
510I

FIDUEXPRESS SARL

COBATIM RASA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA(N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،
MOHAMMEDIA MAROC

 COBATIM RASA
شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجفلجيش 

فمللكي فلطابقج فلرقم12 دجب 
مرفكش - 20800 فملحمد ة فملغرب

مسؤلية) ذفت  شركة  تأسيس 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد)

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي):)
27827

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 ماجس) (2 
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.COBATIM RASA
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي.
(: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلرقم12  شاجفلجيش فمللكي فلطابقج)
فملحمد ة) (20800 (- مرفكش) دجب 

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) جفيق  سعيد  فلسيد 
فلرقمالطابق) مربحة2) تجزئة 
فملحمد ة) (28815 فلسفليبني  خلف)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) جفيق  سعيد  فلسيد 
فلرقمالطابق) مربحة2) تجزئة 
فملحمد ة) (28815 فلسفليبني  خلف)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)19)أبريل)

2021)تحت جقم)7 9.

511I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

LEBRINI LILAAKAR
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR

SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1

 N°183 2EME(ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

LEBRINI LILAAKAR شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلطابق 

فالول حي فملسرة 2 بلوك ج1 فلرقم 

10 - 000ج2 بني مالل فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

5ج110.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج) (2022 في) 0) نا ر) فملؤجخ 

محدودة) مسؤلية  ذفت  شركة  حل 

 LEBRINI فلوحيد) فلشريك  ذفت 

LILAAKAR)مبلغ جأسمالها)100.000 

فإلرتماعي) مقرها  وعنوفن  دجهم 

ج1  بلوك) (2 فلطابق فالول حي فملسرة)

000ج2)بني مالل فملغرب) (- (10 فلرقم)

نتيجة ل):)توقف فلنشاط.

و حدد مقر فلتصفية ب فلطابق)

فالول حي فملسرة)2)بلوك)ج1)فلرقم)10 

-)000ج2)بني مالل فملغرب.)

و عين:

و) لرب ني  فلعزيز  عبد  فلسيد(ة))
 22 جقم) (2 نررس) تجزئة  عنوفنه(ف))

000ج2)بني مالل فملغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

25) نا ر) فالبتدفئية ببني مالل بتاجيخ)

2022)تحت جقم)109.

512I
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فئتمانية

ممون الحفالت البركات
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتمانية
 AV(THAMI(EL(OUAZZANI(N°26

، 93000، TETOUAN(MAROCE
ممون فلحفالت فلربكات شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي 
فلطويلع سيدي فملنظري شاجع محمد 

بنونة عماجة 1 جقم 1 - 000ج9 
تطوفن فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
ج081ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
ممون) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

فلحفالت فلربكات.
تموين) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلحفالت وفألحدفث.
حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلطويلع سيدي فملنظري شاجع محمد)
بنونة عماجة)1)جقم)1)-)000ج9)تطوفن)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلشالق) فلوفحد  عبد  فلسيد 
جقم) فلفا�شي  عالل  شاجع  عنوفنه(ف))

  1)ط)ج 000ج9)تطوفن فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلشالق) فلوفحد  عبد  فلسيد 
جقم) فلفا�شي  عالل  شاجع  عنوفنه(ف))

  1)ط)ج 000ج9)تطوفن فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بتطوفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)جج .
Iج51

SEGA CONSULTING SARL

DOLHAT MAGHREB
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

SEGA CONSULTING SARL
106 زنقة فلنسرين - بوسيجوج 
فلطابق فلثاني- جقم   ، 20200، 

MAROC فلدفجفلبيضاء
DOLHAT MAGHREB شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي :   زنقة 
فبن أدهم إقامة فرساي باملييي - 

00ج20 فلدفجفلبيضاء فملغرب.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
.276807

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 1ج)درنرب) فملؤجخ في)
شركة ذفت) (DOLHAT MAGHREB
جأسمالها) مبلغ  فملحدودة  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  دجهم  0.000ج)
إقامة) أدهم  فبن  زنقة  فإلرتماعي) )
فرساي باملييي)-)00ج20)فلدفجفلبيضاء)
فنطالق) في  لصعوبة  نتيجة  فملغرب 

فلنشاط.
و عين:

و) هتوت  محمد  فلسيد(ة))
طابق) بوجيد  فبن  زنقة  ج) عنوفنه(ف))
فلنخيل) جفمي حي  إقامة  شقة) 1) (7
فملغرب) فلدفجفلبيضاء) 0 ج20)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
زنقة) وفي) ) (2021 درنرب) 1ج) بتاجيخ)
باملييي)   فرساي  إقامة  أدهم  فبن 
زنقة فبن أدهم إقامة فرساي باملييي)

00ج20)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809757.
51 I

KCBC MAROC

KCBC MAROC
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

KCBC MAROC
1  شاجع فلزجقطوني فلطابق 7 

فلشقة 7ج ، 20250، فلدفج فلبيضاء 
فملغرب

KCBC MAROC شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 1  شاجع 
فلزجقطوني فلطابق 7 فلشقة 7ج - 

20250 فلدفج فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529691
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 KCBC (: فإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.MAROC
:)تارر أدفء) غرض فلشركة بإ جاز)

فالستيبفد وفلتصد ر).
1 )شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)
(- 7ج) فلشقة) (7 فلطابق) فلزجقطوني 

20250)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيدة كنزة شركي):)1.000)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) شركي  كنزة  فلسيدة 
 1)زنقة الفيبزي بولو)20 20)فلدفج)

فلبيضاء)فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) شركي  كنزة  فلسيدة 
 1)زنقة الفيبزي بولو)20 20)فلدفج)

فلبيضاء)فملغرب)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809858.

515I

GROUPE EXPERT

TECNILAB HTDS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

مالءمة فلنظام فألسا�شي للشركة

GROUPE EXPERT

 ANGLE RUE CHAIOUIA , 

 ET(KAMAL(MED ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TECNILAB HTDS »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: 7زنقة 

حاتم فلعصام فلدفج فلبيضاء - - فلدفج 

فلبيضاء فملغرب.

»مالءمة فلنظام فألسا�شي للشركة«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.146853

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)07)درنرب)2021

فألسا�شي) فلنظام  مالءمة  تقرج 

للشركة مع مقتضيات فلقانون:)فقرفج)

رادو) ميشيل  فبلي   فلسيد  وفاة 

 Tecnilab HTDS(مسيب سابق لشركة

HTDS SAS(وممثل شركة(sarl

سا م) فاجس  فلسيد  تعيين 

 HTDS مودفجس ممثل رد د لشركة)

SAS

بلحسن) هللا  عبد  فلسيد  تعيين 

 Tecnilab HTDS(مسيب وحيد لشركة

.sarl
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تعد ل فلنظام فالسا�شي للشركة
تعد ل فملوفد)6 7)و16)من فلنظام)

فالسا�شي للشركة
باملحكمة) فلقانوني  فال دفع  تم 
 25 بتاجيخ) فلبيضاء) للدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022
بمثابة مقتطف و بيان

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809761.
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مكت  معيشة للحسابات و فألستشاجفت فلجبائية

TRAITEUR BRDN
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكت  معيشة للحسابات و 
فألستشاجفت فلجبائية

حي فلسالم بلوك E جقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 200 1، سيدي سليمان 

فملغرب
TRAITEUR BRDN شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي 

فلغماجيين شاجع عالل بن عبد هللا 
جقم 5ج - 200 1 سيدي سليمان 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

01جج
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 12) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. TRAITEUR BRDN
متعهد) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلحفالت).

حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

هللا) عبد  بن  عالل  شاجع  فلغماجيين 

سليمان) سيدي  (1 200 (- 5ج) جقم)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد بدج فلد ن بوجدفن):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

بوجدفن) فلد ن  بدج  فلسيد 

عنوفنه(ف))حي فلغماجيين زنقة)29)جقم)

12 200 1)سيدي سليمان فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

بوجدفن) فلد ن  بدج  فلسيد 

عنوفنه(ف))حي فلغماجيين زنقة)29)جقم)

12 200 1)سيدي سليمان فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بسيدي سليمان بتاجيخ)21 

 نا ر)2022)تحت جقم)12/2022.

517I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

AMCHER TRANS
إعالن متعدد فلقرفجفت

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 RUE NAPLES IMMEUBLE

 DAWHA(E/S(N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

AMCHER TRANS »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: زنقة 7ج 

جقم 18 حي فلزهرفء فلعوفمة جكايع 2 

طنجة - 90000 طنجة فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.90869

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

2021)تم فتخاذ) فملؤجخ في) 2)غشت)

فلقرفجفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:1 جقم) قرفج 
موففقة وقبول تفويت رميع) ما لي:)
فلحصص فالرتماعية لفائدة فلسيد)

جشيد بوعزة)
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
فلقادج) عبد  فلسيد  فستقالة  قبول 
فلشركي وفلسيدة سناء)بوعصاب من)
منصبهما كمسيب ن للشركة وفعطائها)
تسييب) لفتبة  وفلنهائي  فلتام  فالبرفء)
 AMCHER TRANS SARL شركة)
مسيبف) بوعزة  جشيد  فلسيد  وتعيين 

وحيدف للشركة)
قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)
تبني تقسيم رد د لرفسمال فلشركة

قرفج جقم) :)فلذي  نص على ما لي:)
فعتماد تغييب فلشكل فلقانوني للشركة)
محدودة) مسؤولية  ذفت  شركة  فلى 

لشريك وحيد
قرفج جقم)5:)فلذي  نص على ما لي:)

تحيين فلقانون فالسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:6-7 جقم) بند 
في) فلشركة  جفسمال  حدد  ما لي:)
 1000 على) موزع  دجهم  (100000
للحصة) دجهم  (100 بقيمة) حصة 
لفائدة فلشريك فلوحيد جشيد بوعزة

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
أكتوبر) (28 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)10 9.

518I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE GOLDEN ITALIEN
SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40 ، 30100، FES(MAROC
 SOCIETE GOLDEN ITALIEN

 SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 5  

محل جقم 2 تجزئة فملامونية فقامة 

مسلم طريق صفرو فاس - 0000ج 

فاس فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.65885

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2022 01) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

رمال مستاج) (ة)) تفويت فلسيد)

أصل) من  فرتماعية  حصة  (1.000

(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (1.000

01) نا ر) بتاجيخ) سيف فلد ن جفبحي 

.2022

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فلتجاجية بفاس بتاجيخ)19) نا ر)2022 

تحت جقم)278.

519I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE GOLDEN ITALIEN

SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب رد د للشركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim(roudani 6eme(etage

N°40 ، 30100، FES(MAROC

 SOCIETE GOLDEN ITALIEN

SARL AU شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 5  

محل جقم 2 تجزئة فملامونية فقامة 

مسلم طريق صفرو فاس - 0000ج 

فاس فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.65885
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بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تعيين) (2022 01) نا ر) فملؤجخ في)
مسيب رد د للشركة فلسيد(ة))جفبحي)

سيف فلد ن كمسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بفاس بتاجيخ)19) نا ر)2022 

تحت جقم)278.

520I

KA

EL FAHIM EQUIPEMENTS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

KA

 lot(essafa 37/i-4 LISSASFA ،

27223، CASABLANCA(MAROC

 EL FAHIM EQUIPEMENTS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مجموعة 

إشرفف فلتعاونية جقم ج - ليساسفة 

- 20200 فلدفج فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

251022

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  ماي) 200) (27

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.FAHIM EQUIPEMENTS

بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلزراج وفالكسسوفجفت).

عنوفن فملقر فالرتماعي):)مجموعة)

إشرفف فلتعاونية جقم)ج)-)ليساسفة)-)

20200)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 900 (: فلحسن) فلفهيم  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

حصة) (100 (: فلسيد فلفهيم علي)
بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلفهيم فلحسن عنوفنه(ف))
جعقاجفت فالشرف ليساسف)20200 

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
عنوفنه(ف)) علي  فلفهيم  فلسيد 
جعقاجفت فالشرف ليساسف)20200 

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلفهيم فلحسن عنوفنه(ف))
ج)عقاجفت فالشرف ليساسفة)20200 

فلدفج فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
1ج  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

ماي) 200)تحت جقم)251022.

521I

LEADER FINANCE

N3M CONSEIL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(APPT(N° 2
 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

M CONSEILجN شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
محمد فلخامس إقامة ركاج مكت  
جقم 18 فلطابق فلتالث مرفكش - 

0000  مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

121879
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 NجM (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.CONSEIL

مركز) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فإلتصال).

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

مكت ) ركاج  إقامة  فلخامس  محمد 

(- مرفكش) فلتالث  فلطابق  (18 جقم)

0000 )مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

0 ج)حصة) (: فلسيدة زجوفل نهيلة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد منيب ف ت هرة):)0جج)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

حصة) 0جج) (: نوح) فلسيد شاوقي 

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) نهيلة  زجوفل  فلسيدة 

125)سبيع مرفكش) دجب ففلبهالي جقم)

0000 )مرفكش فملغرب.

عنوفنه(ف)) هرة  ف ت  منيب  فلسيد 

 158 جقم) بلوك  بلعكييد  أوالد  دوفج 

فلبوجمرفكش)0000 )مرفكش فملغرب.

عنوفنه(ف)) نوح  شاوقي  فلسيد 

طريق آسفي) (819 تجزئة فملساج جقم)

مرفكش)0000 )مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) نهيلة  زجوفل  فلسيدة 

125)سبيع مرفكش) دجب ففلبهالي جقم)

0000 )مرفكش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)131864.

522I

فلعبدالوي لالشغال فملحاسبتية

STE LUX MA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

فلعبدالوي لالشغال فملحاسبتية

عماجة نوميد ا شاجع محمد فلخامس 

فلطابق 2فلشقةج تازة ، 5000ج، 

تازة فملغرب

STE LUX MA شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج فوالد 

حدو فكنول رباجنة - 5000ج تازة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

6351

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (27

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. LUX MA

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

 EXPLOITANT DE MINES OU

 MINIERES/TRAVAUX DIVERS

OU CONSTRUCTIONS/

.EXPLOITANT DE CARIERES

عنوفن فملقر فالرتماعي):)دوفج فوالد)

تازة) 5000ج) (- رباجنة) فكنول  حدو 

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد سعيد فدجفات):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

500)حصة) (: فلسيد باسو فصوكي)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
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عنوفنه(ف)) فدجفات  سعيد  فلسيد 

زنقة) (8 فلشقة) (28 فقامة نسمة جقم)

فحمد تهرفست)5000ج)تازة فملغرب.

عنوفنه(ف)) فصوكي  باسو  فلسيد 

تجزئة) فلخامس  محمد  شاجع 

44- جقم) فلسابع  لبطابق  فلصد قي 

تازة)5000ج)تازة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فصوكي  باسو  فلسيد 

تجزئة) فلخامس  محمد  شاجع 

44- جقم) فلسابع  لبطابق  فلصد قي 

تازة)5000ج)تازة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

26) نا ر) بتاجيخ) بتازة  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)0 .

Iج52

ECOCOMPTA

I.J SERVICES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH(B.P:20290

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

I.J SERVICES شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 1 تجزئة 

فالمان جقم 5 فلطابق فالول جقم 8 

عين فلسبع - 20590 فلدفجفلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529907

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 I.J (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SERVICES

مركز) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالتصال فلهاتفي.

تجزئة) (1 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

 8 جقم) فالول  فلطابق  (5 جقم) فالمان 

فلدفجفلبيضاء) (20590 (- فلسبع) عين 

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: فلربوكي) ف مان  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 500 (: رابيدو) روهرة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيدة ف مان فلربوكي عنوفنه(ف))

 18 19)شقة) فقامة فال فلهناء)عماجة)

فلدفجفلبيضاء) (20590 فلسبع) عين 

فملغرب.

فلسيدة روهرة رابيدو عنوفنه(ف))
قرية) (27 جقم) (95 زنقة) رميلة) )

فلدفجفلبيضاء) (20 52 فلجماعة)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيدة ف مان فلربوكي عنوفنه(ف))

 18 19)شقة) فقامة فال فلهناء)عماجة)

فلدفجفلبيضاء) (20590 فلسبع) عين 

فملغرب

فلسيدة روهرة رابيدو عنوفنه(ف))
قرية) (27 جقم) (95 زنقة) رميلة) )

فلدفجفلبيضاء) (20 52 فلجماعة)

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 26 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809960.

52 I

MATCOMPTA SNC

K3S CONSTRUCTION
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI(RDC(N°2 TANGER ،

90010، TANGER(MAROC
S CONSTRUCTIONجK شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي مغوغة 
فلكبيبة تجزئة فلهدى 2 فلعماجة 

2 فلطابق فألج�شي فملحل جقم 2 , - 
90000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
ج79ج12

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 KجS (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.CONSTRUCTION
أعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء)وفألعمال فملتنوعة.
حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 2 فلهدى) تجزئة  فلكبيبة  مغوغة 
2)فلطابق فألج�شي فملحل جقم) فلعماجة)

2,)-)90000)طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلنبي) عبد  فلكريم  عبد  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).
(: فلنبي) عبد  فلكريم  عبد  فلسيد 

1000)بقيمة)100)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلنبي) عبد  فلكريم  عبد  فلسيد 

عنوفنه(ف))بفاس,)2)حي فلقدس شاجع)

طنجة) (90000 هللا) عبد  بن  عالل 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلنبي) عبد  فلكريم  عبد  فلسيد 

عنوفنه(ف))بفاس,)2)حي فلقدس شاجع)

طنجة) (90000 هللا) عبد  بن  عالل 

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

25) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)718.

525I

MATCOMPTA SNC

MAZITRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI(RDC(N°2 TANGER ،

90010، TANGER(MAROC

MAZITRANS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مرك  

فلحسن ج فقامة فلبستان 2 فلطابق 

فلسفلي 2 - 90000 طنجة فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

1 9ج .

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تعيين) (2022 12) نا ر) فملؤجخ في)

فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 

بنلعيدي خدوج كمسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)578.

526I
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EUREXMA

PETICHET
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
PETICHET شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زفوية زنقة 

ماسينا و بوجبوني فلطابق فألول - 
20000 فلدفج فلبيضاء فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.52 221

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 فملؤجخ في)06) نا ر)
للشركة) فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
بوجبوني) و  ماسينا  زنقة  »زفوية  من)
فلطابق فألول)-)20000)فلدفج فلبيضاء)
حسن) شاجع  ( B« إلى) فملغرب«)
 20000 (- (16 فلسكتاني فلشقة جقم)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 21 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)01 809.
527I

FIDUCIAIRE(2006

DOMOTIQUE STORE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca(Maroc
DOMOTIQUE STORE شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة 
بريما فوفيس جقم 105 فلطابق ج 
فلشقة 16 - 20000 فلدفجفلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529613
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (27
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.DOMOTIQUE STORE
شرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
ما  تعلق) رميع  و  فلكمبيوتر  وبيع 
و) فلتجاجية  فملعلمالت  و  باالعالميات 

فالستيبفد و فلتصد ر).
فقامة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
ج  فلطابق) (105 جقم) فوفيس  بريما 
فلدفجفلبيضاء) (20000 (- (16 فلشقة)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلشبيهي) فملوقت  مونية  فلسيدة 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلشبيهي) فملوقت  مونية  فلسيدة 
ج  ط) (9 جقم) فقامة شيماء) عنوفنه(ف))
جقم)2)فملصلى)20000)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلشبيهي) فملوقت  مونية  فلسيدة 
ج  ط) (9 جقم) فقامة شيماء) عنوفنه(ف))
جقم)2)فملصلى)20000)طنجة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)ج80970.

528I

KEM FORMATION ET CONSEIL

مابيرا
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

KEM FORMATION ET CONSEIL
فملرك  فلتجاجي فلحب�شي طابق جقو 

  جقم 0ج شاجع فلجيش فمللكي ، 
CASABLANCA MAROC ،20000
مابيبف شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 12 ز 
صربي بورمعة فلطابق فالول جقم 6 

- 20000 فلدفج فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

346371
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2016 فربف ر) (29
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

فإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)مابيبف.
فستيبفد) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلسياجفت) غياج  قطع  وتصد ر 

وفلصناعية
عنوفن فملقر فالرتماعي):)جقم)12)ز)
صربي بورمعة فلطابق فالول جقم)6)-)

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلقدوجي) كريم  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) فلقدوجي  كريم  فلسيد 
دوفج والد محند عمرو حا�شي بركان)

62902)فلناظوج فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فلقدوجي  كريم  فلسيد 

دوفج والد محند عمرو حا�شي بركان)

62902)فلناظوج فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

ماجس)2016)تحت جقم)6447.

529I

FIDUGEC

SAGA CONSEIL
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUGEC

 BD OUED TENSIFT OULFA 15ج

 315 BD(OUED(TENSIFT

 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC

SAGA CONSEIL شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 15ج شاجع 

وفد تانسيفت فلأللفة - 20202 فلدفج 

فلبيضاء. فملغرب.

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

526385

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (25

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 SAGA (: فإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.CONSEIL

غرض فلشركة بإ جاز):)-)محاس )

معتمد.
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-)كل فألعمال فالئتمانية.

فملحاسبة) مسك  و  تنظيم  (-

وخصوصا) فألنظمة  كل  بوفسطة 

فملعلوماتية.

فلتشخيصات كل  فنجاز  (- 

)و فلدجفسات فالقتصاد ة،)فلقانونية،)

فملالية فلضريبية،)  فملحاسباتية،)

)و فالرتماعية.

فلقانونية،) فالستشاجفت  (-

فملالية) فلضريبية،)  فملحاسباتية،)

و فالرتماعية.

فلعقود كل  تحرير  و  دجفسة  (- 

و فاللتزفمات و فتمام كل فالررفءفت) (

خصوصا) فملتعلقة  و  بها،) فملتعلقة 

بالشركات.

فلعمليات) كل  عامةن  بصفة  و  (-

فملالية،) فلصناعية،) فلتجاجية،)

بشكل) فملتعلقة  فلثابثة،) و  فملنقولة 

مباشر أو غيب مباشر باألهدفف فملشاج)

فو فلتي من شأنها فن أن) فليها أعاله،)

تساعد على تحقيقها و تطويرها..

15ج  (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

شاجع وفد تانسيفت فلأللفة)-)20202 

فلدفج فلبيضاء.)فملغرب..

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

00.000ج  مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

000.ج  (: فلسيد فلتاقي عبد فملالك)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلتاقي عبد فملالك عنوفنه(ف))
 20220 جقم) ج  (15 زنقة) حي فلهناء)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلتاقي عبد فملالك عنوفنه(ف))
 20220 جقم) ج  (15 زنقة) حي فلهناء)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 21 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)ج80517.

0Iج5

فدكو كونسيل

GALMA

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

فدكو كونسيل

26 حي فلريحان فلطابق 1 فلشقة 2 

حي فلرفحة. ، 20550، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

GALMA شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : مركز 

بوسكوجة ب  جقم 01 - 20650 

فلدفجفلبيضاء فملغرب.

قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

.159665

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج حل) (2021 نونرب) 0ج) فملؤجخ في)

فملسؤولية) ذفت  شركة  (GALMA

 1.000.000 فملحدودة مبلغ جأسمالها)

فإلرتماعي) مقرها  وعنوفن  دجهم 

مركز بوسكوجة ب  جقم)01)-)20650 

لتوقف) نتيجة  فملغرب  فلدفجفلبيضاء)

فلنشاط.

و عين:

جيموند) بودي  فيل   فلسيد(ة))

مجموعة) عنوفنه(ف)) و  ماجسيل 

 20 52 أنفا) ج2) جقم) فيال  جيمي 

(ة)) كمصفي) فملغرب  فلدفجفلبيضاء)

للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)

مركز) وفي  (2021 نونرب) 0ج) بتاجيخ)

 20650 (- (01 جقم) ب   بوسكوجة 

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809566.

1Iج5

فدكو كونسيل

BAPCLAIR SOLUTIONS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

فدكو كونسيل

26 حي فلريحان فلطابق 1 فلشقة 2 

حي فلرفحة. ، 20550، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

BAPCLAIR SOLUTIONS شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 197 

شاجع فملقاومة طابق 6 - 20500 

فلدفجفلبيضاء فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.519697

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تم تحويل) (2021 نونرب) (21 فملؤجخ في)

للشركة) فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

(- (6 فملقاومة طابق) شاجع  (197« من)

إلى) فملغرب«) فلدفجفلبيضاء) (20500

«29)مجمع فألدفجسة سيدي معروف)

-)20560)فلدفجفلبيضاء)فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809563.

2Iج5

SOMADINCO

 ZEMRANE

CONSTRUCTION
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SOMADINCO

إقامة ماروجل عماجة B جقم2 

حي فلقدس فلربنو�شي ، 20610، 

فلدفجفلبيضاء فملغرب

 ZEMRANE CONSTRUCTION

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فلقدس 
زنقة 6 جقم 5  فلطابق فلسفلي 

سيدي فلربنو�شي - 20610 فلدفج 
فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
529635

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 07) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ZEMRANE CONSTRUCTION
أعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء.
حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلطابق) ( 5 جقم) (6 زنقة) فلقدس 
 20610 (- فلربنو�شي) فلسفلي سيدي 

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: باجق) فلغني  فلسيد عبد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد عبد فلغني باجق عنوفنه(ف))
تسلطانت) سعيد  والد  زمرفن  دوفج 

0ج01 )مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبد فلغني باجق عنوفنه(ف))
تسلطانت) سعيد  والد  زمرفن  دوفج 

0ج01 )مرفكش فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809820.

Iجج5
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BOUKHRIS(&ASSOCIES

PROMILSA
إعالن متعدد فلقرفجفت

PROMILSA
شركة مساهمة

 دجهم 800.000 جأسمالها
مقرها فالرتماعي 216 شاجع 
فلزجقطوني، فلدفج فلبيضاء
 RC(n° 172821 – IF(N°

 8557009
فلعام) فلجمع  محضر  بمور  
(،2021 درنرب) (10 بتاجيخ) فملنعقد 

تقرج ما  لي:
تقرير) على  فملصادقة  (-
فلنهائي) وفلحساب  فملصفي 
قدجها) فلتصفية  بعالوة  للتصفية 

ج1.255.729,5)دجهم.
فلتسييب) من  فلذمة  إبرفء) (-

وإعفاء)فملصفي من مأموجيته.
منح جصيد فلتصفية) (-

مسطرة) غلق  معا نة  (-
فلشخصية) وفنقضاء) فلتصفية 

فملعنوية للشركة.
بالسجل) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية) فملحكمة  لدى  فلتجاجي 
عدد809711  تحت  فلبيضاء) بالدفج 

بتاجيخ)25) نا ر)2022.
ملخص قصد فلنشر

I ج5

fiding(sarl

 SOUNADRIVE NETTOYAGE
 MEKNES

سونادجف ف للتنظيف مكناس
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fiding(sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

 SOUNADRIVE NETTOYAGE
MEKNES سونادجف ف للتنظيف 

مكناس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي محل جقم 

2 بالطابق فلسفلي للرقم -76 س 
جياض فلزيتون - 50050 مكناس 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

55059

في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) ج2)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 SOUNADRIVE NETTOYAGE

للتنظيف) سونادجف ف  (MEKNES

مكناس.

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلتنظيف,فلبستنة وفلتجاجة.

محل) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 76- للرقم) فلسفلي  بالطابق  (2 جقم)

مكناس) (50050 (- س جياض فلزيتون)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد سالمي عبد فلحق):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلحق) عبد  سالمي  فلسيد 

عنوفنه(ف))رنان مرران فيال جقم)7 1 

مرران)2 5000)مكناس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلحق) عبد  سالمي  فلسيد 

عنوفنه(ف))رنان مرران فيال جقم)7 1 

مرران)2)رنان مرران فيال جقم)7 1 

مرران)2)مكناس فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) (29 بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)5630.
5Iج5

فئتمانية ميسيون كونساي

 PETITE بتيت أوبتيك
OPTIQUE

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

فئتمانية ميسيون كونساي
9 ، زنقة لوجيي جوز، عين فلسبع ، 

20590، فلدفج فلبيضاء فملغرب
 PETITE OPTIQUE بتيت أوبتيك
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي مجموعة 
فلتقدم، مجمةعى 2-17، فلطابق 2، 
سيدي فلربنو�شي - 20250 فلبيضاء 

فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي)-.
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
فملؤجخ في) 1)درنرب)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
(،2-17 مجمةعى) »مجموعة فلتقدم،)
فلطابق)2،)سيدي فلربنو�شي)-)20250 
فلبيضاء)فملغرب«)إلى)»بانوجفما،)محل)
فلطابق) إقامة) ،) جقم) 1،) تجاجي 
شاجع) (،1 مجموعة سكنية) فألج�شي،)
(- سيدي معروف) أبو بكر فلقاد ري،)

20250)فلبيضاء)فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808952.
536I

Fiduciaire jazouli mohammed

EURO 3R
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شاجع فبو بكر فلصد ق فاس، 

0000ج، فاس فملغرب
EURO 3R شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 1 

محمد عبدو5 فلطابق 11 فقامة 

مجوجيل 0000ج فاس فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.62079

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

2021)تقرج حل) فملؤجخ في) 2)شتنرب)

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 

 500.000 مبلغ جأسمالها) (EURO جR

دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم)

فقامة) (11 فلطابق) عبدو5) محمد  (1

مجوجيل)0000ج)فاس فملغرب نتيجة)

ل):)وقف فلنشاط.

1)محمد) و حدد مقر فلتصفية ب)

عبده)5)فلطابق)11)فقامة مجوجيل)1 

0000ج)فاس فملغرب.)

و عين:

و) فلرحموني  محمد  فلسيد(ة))
عبدو5  محمد  (1 جقم) عنوفنه(ف))

فلطابق)11)فقامة مجوجيل)1 0000ج 

فاس فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

فقامة) (11 فلطابق) (5 1)محمد عبده) (:

مجوجيل)1

فاس

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

درنرب) (22 بتاجيخ) بفاس  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)5782/021.

7Iج5

فلفاطر تصد ر

فاطر تصدير
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

فلفاطر تصد ر

12شاجع خالد فبن فلوليد طابق ج 
جقم 6 ، 90000، طنجة فملغرب

فاطر تصد ر شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
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وعنوفن مقرها فإلرتماعي : شاجع 
12خالد فبن فلوليد طابق ججقم 6 - 

90000 طنجة فلبلد.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
.90599

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج حل) (2021 نونرب) (01 فملؤجخ في)
فاطر تصد ر شركة ذفت فملسؤولية)
 10.000 جأسمالها) مبلغ  فملحدودة 
دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع)
(- (6 ججقم) 12خالد فبن فلوليد طابق)

90000)طنجة فلبلد نتيجة الزمة.
و عين:

فلسيد(ة))معاد فلفاطر و عنوفنه(ف))
 90000 وردة) عمالة  فسلي  رماعة 

وردة فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
شاجع) وفي  (2022 بتاجيخ) 1) نا ر)
(- (6 ججقم) 12خالد فبن فلوليد طابق)

90000)طنجة فملغري.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) (19 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)21860.

8Iج5

sahel issticharat

 BENRAISS DE COMMER
GENERAL

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

sahel issticharat
شاجع مكة طريق فلسماجة عماجة جقم 

78 ، 70000، فلعيون فملغرب
 BENRAISS DE COMMER

GENERAL شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 19 
تجزئة فلبحاجة فملر�شى فلعيون - 

70000 فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

7911ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعدفد فلقانون) (2021 غشت) ج1)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 BENRAISS DE COMMER

.GENERAL

فلتجاجة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعامة،)فلتعبئة وفلتغليف،)فلتوزيع،)

فالستبفد و فلتصد ر.

جقم) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

(- فلعيون) فملر�شى  فلبحاجة  تجزئة  (19

70000)فلعيون فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

(: مصطفى) فلريس  بن  فلسيد 

دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

مصطفى) فلريس  بن  فلسيد 

عنوفنه(ف))زنقة فلفرفبي جقم)02)فملر�شى)

فلعيون)70000)فلعيون فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

مصطفى) فلريس  بن  فلسيد 

عنوفنه(ف))زنقة فلفرفبي جقم)02)فملر�شى)

فلعيون)70000)فلعيون فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

1ج)غشت) فالبتدفئية بالعيون بتاجيخ)

2021)تحت جقم)2799/21.

9Iج5

ML EXPERTS

HBC PROMOTION
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
HBC PROMOTION شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 5 شاجع 
غاليان , إقامة سمية , جقم 11 , 

فلدفج فلبيضاء - ***** فلدفج فلبيضاء 
فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

7ج2971.
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم تحويل) (2021 نونرب) (25 فملؤجخ في)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
«5)شاجع غاليان),)إقامة سمية),)جقم)
فلدفج) (***** (- فلبيضاء) فلدفج  (, (11
شاجع) (18 (« إلى) فملغرب«) فلبيضاء)
 ESPACE E(أحمد فلناصري,)حي بامليي

-)*****)فلدفج فلبيضاء)فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 06 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)99 807.

5 0I

CAB ASSISTANCE

A.C MODE SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

A.C MODE SARL AU شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلحي 
فلصناعي فمغوغة فلصغيبة طريق 
طنجة فلبالية - 90000 طنجة 

فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.72017

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تمت) (2021 غشت) في) 2) فملؤجخ 

فملصادقة على):
بنيحيى) نوفل  (ة)) فلسيد) تفويت 
أصل) من  فرتماعية  حصة  (5.000
5.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))زهيب)

فعذ اطي بتاجيخ) 2)غشت)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
شتنرب) (09 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)  58 2.
5 1I

بروفكس

OUJDA CONCEPTION
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

بروفكس
بشاجع محمد فلخامس فقامة فلربصة 

وردة ، 60000، وردة فملغرب
OUJDA CONCEPTION شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلقدس 
شاجع سيدي فمعافة رنا نا ت فلفرح 

جقم 8  - 60000 وردة فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.36273

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج) (2021 شتنرب) (01 في) فملؤجخ 
محدودة) مسؤلية  ذفت  شركة  حل 
 OUJDA فلوحيد) فلشريك  ذفت 
جأسمالها) مبلغ  (CONCEPTION
مقرها) وعنوفن  دجهم  (100.000
سيدي) شاجع  فلقدس  فإلرتماعي 
(- ( 8 جقم) فلفرح  ت  نا  رنا  فمعافة 
60000)وردة فملغرب نتيجة ل):)عدم)

فلنشاط.
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طريق) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
سيدي معافة رنانات فلفرح جقم)8  

-)60000)وردة فملغرب).)
و عين:

فليعكوبي فناس   فلسيد(ة))
)و عنوفنه(ف))حي فلقدس شاجع سيدي)
  8 جقم) فلفرح  ت  نا  رنا  فمعافة 
(ة)) كمصفي) فملغرب  وردة  (60000

للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
شتنرب) (28 بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)3369.

5 2I

THE OFFICE

TRIVALDEC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

THE OFFICE
 bd(abdelmoumen 119 119
 bd(abdelmoumen، 2000،
CASABLANCA MAROC

TRIVALDEC شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 119 شاجع 
عبدفملومن فلطابق 02 جقم 18 فلدفج 

فلبيضاء 200000 فلدفج فلبيضاء 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
9ج9ج52

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (17
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.TRIVALDEC

و) فرز  (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
تثمين فلنفا ات.

 119 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
جقم) (02 فلطابق) عبدفملومن  شاجع 
فلدفج) (200000 فلبيضاء) فلدفج  (18

فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
)BE(ATI)حصة) فلشركة)60.000):

بقيمة)100)دجهم للحصة).
  0.000 (: طاجق) وعميبة  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلشركة)BE(ATI(:(600)بقيمة)100 

دجهم.
فلسيد وعميبة طاجق):)00 )بقيمة)

100)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
مصطفى) بوعالك  فلسيد 
عنوفنه(ف))5 1)تجزئة فليسر)2)برشيد)

200000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
فلسيد وعميبة طاجق عنوفنه(ف))97 
   000 فلصويرة) فملستقبل  تجزئة 

فلصويرة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
مصطفى) بوعالك  فلسيد 
عنوفنه(ف))5 1)تجزئة فليسر)2)برشيد)

200000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 29 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

نونرب)2021)تحت جقم)0ج8021.
Iج 5

Fiduciaire jazouli mohammed

MAAKA CONSULTING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شاجع فبو بكر فلصد ق فاس، 

0000ج، فاس فملغرب
MAAKA CONSULTING شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 5  شاجع 

فلحسن فلثاني شقة جقم 01  
فلطابق فلرفبع عماجة فلوطنية 0000ج 

فاس فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
. 9207

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 نونرب) (22 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
 URSULA (ة)) فلسيد) تفويت 
حصة) (PINNER-ANTONI( 50
فرتماعية من أصل)50)حصة لفائدة)
بتاجيخ) عبد فلغني مرياني  (ة)) فلسيد)

22)نونرب)2021.
 MONIKA (ة)) فلسيد) تفويت 
 GENOVEFA BLOCHING 50
حصة فرتماعية من أصل)50)حصة)
 DANIEL EHRBAR((ة)(لفائدة فلسيد

بتاجيخ)22)نونرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
درنرب) ج1) بتاجيخ) بفاس  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)5634.
5  I

ML EXPERTS

MARYAMA PALMIER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
MARYAMA PALMIER شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي إقامة 
باي فيو , مساحة س , فلطابق 7 , 
عين فلد اب - ***** فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
. 376421

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تحويل) (2021 نونرب) (25 فملؤجخ في)
فملقر فالرتماعي فلحالي للشركة من)»)
إقامة باي فيو),)مساحة س),)فلطابق)
7),)عين فلد اب)-)*****)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب«)إلى)»18)شاجع أحمد فلناصري)

حي بامليي)ESPACE C)-)فلدفج فلبيضاء.)

-)*****)فلدفج فلبيضاء)فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 06 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)807496.

5 5I

CMA EXPO

CMA EXPO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

CMA EXPO

26 شاجع مرس سلطان ، فلطابق 

01 فلشقة جقم ج0 ، 20500، فلدفج 

فلبيضاء فملغرب

CMA EXPO شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 26 شاجع 

مرس سلطان فلشقة جقم ج فلطابق 

فالول فلدفج فلبيضاء - 20500 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.426475

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج حل) (2021 أبريل) فملؤجخ في) 1)

 CMA(شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

EXPO)مبلغ جأسمالها)100.000)دجهم)

شاجع) (26 فإلرتماعي) مقرها  وعنوفن 

فلطابق) ج) مرس سلطان فلشقة جقم)

فلدفج) (20500 (- فالول فلدفج فلبيضاء)

بسب ) (: ل) نتيجة  فملغرب  فلبيضاء)

تدفعيات كرونا.

و حدد مقر فلتصفية ب)26)شاجع)

فلطابق) ج) مرس سلطان فلشقة جقم)

 20500 فملغرب) فالول فلدفج فلبيضاء)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

و) شاكر  فملجيد  عبد  فلسيد(ة))
عنوفنه(ف))زنقة ساجية فبن زنيم طابق)

فلدفجفلبيضاء) معاجيف  (17 شقة) ج0)

فملغرب) فلبيضاء) فلدفج  (20500

كمصفي)(ة))للشركة.
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و) فبرفش  محمد  فلسيد(ة))

 WESTRING( 33( 60488 عنوفنه(ف))

 FRANKFURT ALLEMAGNE 872ج

فملانيا فملانيا كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

درنرب) ج2) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)805736.

546I

ML EXPERTS

MOUANI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

MOUANI شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 5 شاجع 

غاليان , إقامة سمية , جقم 11 , 

فملعاجيف - ***** فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

21ج5 ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تحويل) (2021 نونرب) (25 فملؤجخ في)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

(, سمية) إقامة  (, غاليان) شاجع  (5»

فلدفج) (***** (- فملعاجيف) (, (11 جقم)

فلبيضاء)فملغرب«)إلى)»18)شاجع أحمد)

(*****(-(ESPACE Fفلناصري حي بامليي

فلدفج فلبيضاء)فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 06 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)807582.

5 7I

BELGA CONSULTING

XCI GROUP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

BELGA CONSULTING

 IMM 06 APPT(N°08 ESCALIER 2

 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT(maroc

XCI GROUP شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

و عنوفن مقرها فالرتماعي  5 حي 

فلصناعي تقدوم - 10200 فلرباط .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.1 7577

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تم تحويل) (2022 ج0) نا ر) فملؤجخ في)

فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)

ذفت فملسؤولية فملحدودة«)إلى)»شركة)

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك)

فلوحيد«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)28ج121.

5 8I

ML EXPERTS

VILLA EMERAUDE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

VILLA EMERAUDE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ج, شاجع 

كالفون , تقاطع شاجع عبد فملومن و 

شاجع فلبينل . - ***** فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

559ج19.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تحويل) (2021 نونرب) (29 فملؤجخ في)

فملقر فالرتماعي فلحالي للشركة من)»)

تقاطع شاجع عبد) (, شاجع كالفون) ج,)

فملومن و شاجع فلبينل).)-)*****)فلدفج)

فلبيضاء)فملغرب«)إلى)»18)شاجع أحمد)

(- (ESPACE H بامليي) حي  فلناصري 

*****)فلدفج فلبيضاء)فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 06 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)ج80758.

5 9I

ML EXPERTS

SUNSET VIEW

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

SUNSET VIEW شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 5 شاجع 

غاليان , إقامة سمية , جقم 11 , 

فملعاجيف. - ***** فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.365193

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تحويل) (2021 نونرب) (25 فملؤجخ في)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

(, سمية) إقامة  (, غاليان) شاجع  (5»

فلدفج) (***** (- فملعاجيف.) (, (11 جقم)

فلبيضاء)فملغرب«)إلى)»18)شاجع أحمد)

(- (. (ESPACE G بامليي) حي  فلناصري 

*****)فلدفج فلبيضاء)فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 06 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)98 807.

550I

LE PREMIER CONSEIL

 ENTOURAGE TRAVEL

INCORPORATED
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 ENTOURAGE TRAVEL

INCORPORATED شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 11 

 نا ر مركز فالعمال فاطمة فلزهرفء 

فلعماجة جقم 1 فلطابق فألج�شي 

فلشقة جقم ج - 0000  مرفكش 

فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.87195

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

فملؤجخ في) 1)درنرب)2021)تم تحويل)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

»شاجع)11) نا ر مركز فالعمال فاطمة)

فلزهرفء)فلعماجة جقم)1)فلطابق فألج�شي)

مرفكش) ( 0000 (- ج) جقم) فلشقة 

مركز) 11) نا ر  »شاجع) إلى) فملغرب«)

و 1  ج1) فالعمال ريهان فملكت  جقم)

مرفكش) ( 0000 (- فلرفبع) فلطابق 

فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)131604.

551I
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cabinet idrissi

STE DISTRICOS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

cabinet idrissi

 rue(abdelkrim(benjelloun ، 1ج

30000، fes(maroc

STE DISTRICOS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

 اقوتة جقم   فكدفل دكاجفت ملع  

فلخيل - 0000ج فاس فملغرب.

جفع جأسمال فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

9 78ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2021 درنرب) (06 في) فملؤجخ 

قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 

 10.000« أي من) دجهم«) ( 90.000»

عن) دجهم«) (500.000« إلى) دجهم«)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بفاس بتاجيخ)06) نا ر)2022 

تحت جقم)90/2022.

552I

CRB CONSEIL

WHITE TRADING
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CRB CONSEIL

حي فلهناء شاجع فبن سينا جقم  21 ، 

20280، فلدفج فلبيضاء فملغرب

WHITE TRADING شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مركز 

جياض 61 ، زفوية شاجع لال  اقوت 

ومصطفى فملعاني ، فلطابق فلثاني 

جقم 69 - - 20000 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
5285 5

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (28
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 WHITE(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRADING
شرفء) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وبيع أي عقاج
من) وسيلة  بأي  فالستحوفذ  (-
فلوسائل على رميع فألجف�شي فلخالية)
أو بما في ذلك فملباني فلتي سيتم هدمها)

أو تشغيلها لإل جاج دون هدمها)؛
فملشاجكة في جأس فملال في رميع) (-

فلشركات فلصناعية وفلتجاجية.
أو) إنشاء) أو  تشغيل  أو  إدفجة  (-
تركي  أو حيازة أو بيع أو تأريب أو تأريب)

أي عقاج)؛
حيازة رميع فملمتلكات فملنقولة) (-

وغيب فملنقولة وإقامة رميع فملباني)؛.
مركز) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
لال  اقوت) شاجع  زفوية  (، (61 جياض)
فلثاني) فلطابق  (، فملعاني) ومصطفى 
فلبيضاء) فلدفج  (20000 (- (- (69 جقم)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)فملغرب سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
(: بنكيبفن) عادل  محمد  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
بنكيبفن) عادل  محمد  فلسيد 
ال) 72ج) فيال) تاون  ررين  عنوفنه(ف))
فلدفج) (20000 بوسكوجة) فيبت  فيال 

فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

أزفمي) إدجي�شي  هند  فلسيدة 
ال) 72ج) فيال) تاون  ررين  عنوفنه(ف))
فلدفج) (20000 بوسكوجة) فيبت  فيال 

فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 1  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)ج ج808.
Iج55

ماتريس وفن كونسلتين

AGRI HAJ BRAHIM
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ماتريس وفن كونسلتين
شاجع عالل فلفا�شي مجمع فلحابوس 

2 عماجة أ شقة 21 مرفكش ، 
0000 ، مرفكش فملغرب

AGRI HAJ BRAHIM شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
عالل فلفا�شي مجمع فلحبوس 2 

عماجة أ فلشقة 21 - مرفكش مرفكش 
0000  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
121869

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 AGRI (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.HAJ BRAHIM
(- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالستغالل فلزجفعي.
-)شرفء)وبيع علف فلحيوفنات.

-)شرفء)وبيع فملنتجات فلنباتية..

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

 2 فلحبوس) مجمع  فلفا�شي  عالل 

عماجة أ فلشقة)21)-)مرفكش مرفكش)

0000 )مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبد فلغني خالد عنوفنه(ف))

شقة) (6 كلميمة ط) شاجع  جقم) ج5)

فلبيضاء) فلدفج  (20000 فلبيضاء) (18

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عبد فلغني خالد عنوفنه(ف))

شقة) (6 كلميمة ط) شاجع  جقم) ج5)

فلبيضاء) فلدفج  (20000 فلبيضاء) (18

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج 18ج1.

55 I

MOORISH

ASTAP
إعالن متعدد فلقرفجفت

MOORISH

9ج شاجع لال  اقوت فلطابق 5 شقة د 

، 20080، فلدفج فلبيضاء فملغرب

ASTAP »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة ذفت فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: 61 شاجع 

اللة  اقوت زفوية مصطفى فملعاني 

فلطابق 2 فلرقم 85 - 20090 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

. 270 5

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

تم فتخاذ) (2022 فملؤجخ في) 0) نا ر)

فلقرفجفت فلتالية:)
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قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فحريطة) فملجيد  عبد  فلسيد  تفويت 
أصل) من  فرتماعية  حصة  50ج)
نوج) فلسيد  لفائدة  حصة  (1.000
من  نا ر) بتاجيخ) 0) ففضيل  فلد ن 

2022
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 
وتصد ر) فستيبفد  (: فلحالي) فلشركة 

فملنتجات فلغذفئية وفلزجفعية
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)
فلحصص فلنقد ة فلسيد عبد فملجيد)
 100 بقيمة) حصة  (650 (: فحريطة)
فلد ن) نوج  فلسيد  (. للحصة) دجهم 
 100 بقيمة) حصة  50ج) (: ففضيل)

دجهم للحصة
بند جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
وأعمال) فلبناء) (- (: فلشركة) نشاط 
فستيبفد وتصد ر فملنتجات) (- متنوعة)

فلغذفئية وفلزجفعية)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)99 809.
555I

FID OMNIA

TOEF
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

FID OMNIA
 15N(HAY(RIADI(H 5 ، 60000،

OUJDA MAROC
TOEF شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد(في طوج 
فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 15 زنقة 
رمال فلد ن فالفغاني فلطابق 1 

فلشة ج وردة 15 زنقة رمال فلد ن 
فالفغاني فلطابق 1 فلشة ج وردة 

60000 وردة فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.34069

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تقرج حل) (2022 21) نا ر) فملؤجخ في)

ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 

فلشريك فلوحيد)TOEF)مبلغ جأسمالها)

مقرها) وعنوفن  دجهم  (10.000
فلد ن) رمال  زنقة  (15 فإلرتماعي)

فالفغاني فلطابق)1)فلشة)ج)وردة)15 
زنقة رمال فلد ن فالفغاني فلطابق)1 

ج)وردة)60000)وردة فملغرب) فلشة)

نتيجة ل):)فنعدفم فلنشاط.

 15 ب) فلتصفية  مقر  حدد  و 
فلطابق) فالفغاني  فلد ن  رمال  زنقة 

وردة) (60000 (- وردة) ج) فلشقة) (1

فملغرب.)

و عين:

و) ففرفس  سعاد  فلسيد(ة))

فلفتح) تجزئة  فملحلة  ظهر  عنوفنه(ف))
وردة) (60000  16 جقم) (12 زنقة ب)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)9ج1.

556I

BELGA CONSULTING

XCI GROUP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

BELGA CONSULTING

 IMM 06 APPT(N°08 ESCALIER 2

 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT(maroc

XCI GROUP شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي  5 حي 

فلصناعي تقدوم - 10200 فلرباط 

فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.1 7577

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تمت) (2022 ج0) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
طاجق) (ة)) فلسيد) تفويت 
فرتماعية) حصة  ( 50 فلبوحميدي)
حصة لفائدة فلسيد) ( 50 من أصل)
27)درنرب) فليز د أباحنيني بتاجيخ) (ة))

.2021
تفويت فلسيد)(ة)) اسين بنعبدهللا)
أصل) من  فرتماعية  حصة  (100
فليز د) (ة)) 100)حصة لفائدة فلسيد)

أباحنيني بتاجيخ)1ج)درنرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
12) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)28ج121.

557I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

BERKANE POLY SERVICE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب نشاط فلشركة

 CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD(SULTAN(MY
 M›HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، بركان فملغرب
BERKANE POLY SERVICE شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فالرتماعي جقم 

21 زنقة عبد فلكريم فلخطابي حي 
بوكرفع - 63300 بركان فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.2 91
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم تغييب) (2022 06) نا ر) فملؤجخ في)
نشاط فلشركة من)»أشغال مختلفة
-حرفسة فملباني فلعامة وفلخاصة

»أشغال) إلى) وتصد ر«) -فستيبفد 
مختلفة

-حرفسة فملباني فلعامة وفلخاصة
-تارر«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بربكان  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)ج2022/5.
558I

ML EXPERTS

KDO DISTRIBUTION
شركة فملساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
KDO DISTRIBUTION شركة 

فملساهمة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 5 شاجع 
ربل بوبالن بوجكون - ***** فلدفج 

فلبيضاء فملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
797ج8ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)15)نونرب)2021)تقرج إنشاء)
فلتسمية) تحت  للشركة  تابع  فرع 
 DRINKS(مع شعاج(HAYAT SAMIA
فلعنوفن) في  مقرها  وفلكائن  (&( CO
عبد) سيدي  فلزفوية  شاجع  (: فلتالي)
عين) نوج  دو  ميب  ال  وشاجع  فلرحمن 
فملغرب) فلدفج فلبيضاء) (***** (- د اب)
فلوزفني) و فملسيب من طرف فلسيد(ة))

فلتهامي موالي فدجيس.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 0  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)2 8071.
559I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

إيزاتو أنفست
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,10
20800، CASABLANCA(MAROC

إ زفتو أنفست شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة
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وعنوفن مقرها فإلرتماعي غاندي 
مول، عماجة جقم 9، شقة جقم 12، 
فلطابق   - 20000 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.365709

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2021 درنرب) (15 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
من) أي  دجهم«) (1.500.000»
«1.000.000)دجهم«)إلى)»2.500.000 
مقاصة) إررفء) (: طريق) عن  دجهم«)
مع د ون فلشركة فملحددة فملقدفج و)

فملستحقة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)ج80898.
560I

LAMAF SARL

SELLA & wASL
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

LAMAF SARL
 BD(MED(DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE(BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
SELLA & wASL شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد(في طوج فلتصفية)

 A1وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة
سرفيس شاجع يعقوب فملنصوج جقم 
2ج شقة 2 - 60000 وردة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.30667
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
2021)تقرج حل) 21)درنرب) فملؤجخ في)
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
 SELLA( &( wASL فلوحيد) فلشريك 
مبلغ جأسمالها)10.000)دجهم وعنوفن)
سرفيس) (A1مقرها فإلرتماعي تجزئة
2ج)شقة) شاجع يعقوب فملنصوج جقم)
(: -)60000)وردة فملغرب نتيجة ل) (2

غياب فلنشاط.

 A1و حدد مقر فلتصفية ب تجزئة

سرفيس شاجع يعقوب فملنصوج جقم)

2ج)شقة)2)-)60000)وردة فملغرب).)

و عين:

محمد عثمان بوجقدي) فلسيد(ة))

و عنوفنه(ف))حي فالندلس تجزئة لعلج)

فلطابق فلثاني جقم) 7 60000)وردة)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

فلطابق) لعلج  تجزئة  فالندلس  حي  (:

فلثاني جقم) 7)وردة

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)156.

561I

CABINET BOUZIDI

BALLOUT SECURE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكت  فلبوزيدي ص.ب 125 

فلناظوج ، 62000، فلناظوج فملغرب

BALLOUT SECURE شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

فلسعادة حي فملطاج 798 - 62000 

ناظوج فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.19825

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تم تحويل) (2022 ج0) نا ر) فملؤجخ في)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

(- (798 فملطاج) حي  فلسعادة  »تجزئة 

62000)ناظوج فملغرب«)إلى)»ج5)شاجع)

 12 جقم) ج) طابق) فلخامس  محمد 

فلعروي)-)62000)ناظوج فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضوج بتاجيخ) 1) نا ر)

2022)تحت جقم) 7.
562I

ML EXPERTS

CASABLANCA METAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
CASABLANCA METAUX شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي ج, شاجع 
كالفون , تقاطع شاجع عبد فملومن و 
شاجع فلبينل - ***** فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
119599

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)25)نوفمرب)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
,)تقاطع شاجع عبد) «ج,)شاجع كالفون)
فلدفج) (***** (- فملومن و شاجع فلبينل)
فلبيضاء)فملغرب«)إلى)»18)شاجع أحمد)
(- (. ب) فملساحة  بامليي  حي  فلناصري 

*****)فلدفج فلبيضاء.)فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج   فلتجاجية 
06) نا ر)2022)تحت جقم)97 807.

563I

CABINET BOUZIDI

PALMA FLOR
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكت  فلبوزيدي ص.ب 125 
فلناظوج ، 62000، فلناظوج فملغرب

PALMA FLOR شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مزفجع والد 

مغرفوي والد ستوت جقم 2 زف و - 
62000 ناظوج فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
5  ج2

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 07) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.PALMA FLOR
أعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملشتل وفلبستنة ومتنوعة
تسويق فلبذوج وفلشتالت

مع) كشك)) (في  مقهى) تشغيل 
حوض سباحة.

مزفجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
زف و) (2 والد مغرفوي والد ستوت جقم)

-)62000)ناظوج فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: علي) بن  جشيد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) علي  بن  جشيد  فلسيد 
ناظوج) (62000 زف و) ليمون  تجزئة 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) علي  بن  جشيد  فلسيد 
ناظوج) (62000 زف و) ليمون  تجزئة 

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1) نا ر) فالبتدفئية بالناضوج بتاجيخ)

2022)تحت جقم)65.

564I
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CABINET BOUZIDI

GROUPE TROUGOUT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

CABINET BOUZIDI
عند مكت  فلبوزيدي ص.ب 125 
فلناظوج ، 62000، فلناظوج فملغرب
GROUPE TROUGOUT شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
محمد فلخامس جقم 81 رعدفج 

صندو ق فلرب د 90 زغنغن - 62000 
ناظوج فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
9ج225.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) ج2) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
لزعر) خالد  (ة)) فلسيد) تفويت 
أصل) من  فرتماعية  حصة  (500
500)حصة لفائدة فلسيد)(ة))فلعامل)

شكي  بتاجيخ) 2)نونرب)2021.
فلعامل شكي ) (ة)) تفويت فلسيد)
أصل) من  فرتماعية  حصة  (500
سهام) (ة)) 500)حصة لفائدة فلسيد)
فلحروف�شي بتاجيخ)08)درنرب)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
20) نا ر) فالبتدفئية بالناضوج بتاجيخ)

2022)تحت جقم)111.
565I

FLASH ECONOMIE

 AOUADI BOUCHAIB ET
CONSORT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تعيين مسيب رد د للشركة

 AL ISTICHARYA CONSULTING
–SARL

 :BOUZNIKA
 AOUADI BOUCHAIB ET

 CONSORT
شركة ذفت مسؤولية محدودة 

جأسمالها 2460000.00 
فملقر فالرتماع : جقم 9ج1 حي سليم 

بوزنيقة.

 AOUADI بقرفج من شركاء)شركة)
برأس) (BOUCHAIB ET CONSORT
دجهم) (2460000.00 قدجه) مال 
سليم) حي  9ج1) بالرقم) ومقرها  (,
فلسجل) لدى  وفملسجل  بوزنيقة 
فلرقم) تحت  سليمان  بابن  فلتجاجي 

891ج,)في رمع عام وتقرج ما  لي:
فستقالة فلسيد بوشعي  عوفدي)
من منصبه كمسيب للشركة وتنصي )
رد د) كمسيب  عوفدي  أنس  فلسيد 
 AOUADI BOUCHAIB ET لشركة)

 . CONSORT
مكت ) في  فلقانوني  فال دفع  تم 
فالبتدفئية) فملحكمة  لدى  فلتسجيل 
09)سجل) بابن سليمان تحت فلرقم)

فلتجاجي جقم)891ج. 
566I

FIDUASSAF CONSEIL

LOTIJA- لوتيجا
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

FIDUASSAF CONSEIL
 0ج شاجع إبرفهيم فلرودفني 

إقامة فلشفاء شقة 10 فلطابق 5 
فملعاجيف فلدفجفلبيضاء، 80ج20، 

فلدفجفلبيضاء فملغرب
LOTIJA- لوتيجا شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي  0ج شاجع 
إبرفهيم فلرودفني إقامة فلشفاء شقة 
10 فلطابق 5 فملعاجيف فلدفجفلبيضاء 

80ج20 فلدفجفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

521ج51
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 08) وليوز)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

LOTIJA-)لوتيجا.

تجزئة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فألجف�شي وفلبنا ات.

عنوفن فملقر فالرتماعي):) 0ج)شاجع)
إبرفهيم فلرودفني إقامة فلشفاء)شقة)
5)فملعاجيف فلدفجفلبيضاء) فلطابق) (10

80ج20)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: رمال) جفتي   إبن  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 500 (: فلسيد إبن جفتي  سفيان)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد إبن جفتي  رمال عنوفنه(ف))
بنوج) سيدي  فلسعادة  حي  ج15)

0جج20)سيدي بنوج فملغرب.
سفيان) جفتي   إبن  فلسيد 
حي فلسعادة سيدي) ج15) عنوفنه(ف))

بنوج)0جج20)سيدي بنوج فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد إبن جفتي  رمال عنوفنه(ف))
بنوج) سيدي  فلسعادة  حي  ج15)

0جج20)سيدي بنوج فملغرب
سفيان) جفتي   إبن  فلسيد 
حي فلسعادة سيدي) ج15) عنوفنه(ف))

بنوج)0جج20)سيدي بنوج فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
1ج  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

غشت)2021)تحت جقم)790200.
567I

FLASH ECONOMIE

MAHROUSS PROMO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 AL ISTICHARYA CONSULTING
– SARL(BOUZNIKA

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 
محدودة بشريك وفحد

بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ)
تم تأسيس شركة) (, (2022 ج1) نا ر)

وفحد) بشريك  فملسؤولية  محدودة 

باملوفصفات فلتالية):

 MAHROUSS PROMO»»

S.A.R.L. AU)فلتسمية):)

بالطابق) شقة  (: فلتجاجي) فملقر 

فلرقم) بوزنيقة  وجود  تجزئة  فلثاني 

261)بوزنيقة).
فلهدف فلتجاجي:)-)منعش عقاجي

 100000.00 فلرأسمال:)محدد في)

حصة كما) (1000 دجهم مقسمة إلى)

 لي):

 1000 فلتامي محروص) فلسيد  (-

حصة.)

فملدة):)99)سنة من تاجيخ تأسيسها)

فلتسييب):)فلسيد فلتامي محروص.

فملحكمة) (: فلقانوني) فإل دفع 

فالبتدفئية البن سليمان,)تحت فلرقم)

28)سجل تجاجي جقم)1 ج7.

568I

cabinet idrissi

STE BEN MEHDI SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
جفع جأسمال فلشركة

cabinet idrissi

 rue(abdelkrim(benjelloun ، 1ج

30000، fes(maroc

STE BEN MEHDI SARL AU شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي  1 زنقة 

عبد فلكريم بنجلون جفم ج - 0000ج 

فاس فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

جج99ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تم) (2021 أكتوبر) (28 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 

«900.000)دجهم«)أي من)»100.000 

عن) دجهم«) (1.000.000« إلى) دجهم«)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) 0ج) بتاجيخ) بفاس  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)8642/2021.
569I

CABINET BOUZIDI

TRANSMED FADLMAROC
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب نشاط فلشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكت  فلبوزيدي ص.ب 125 
فلناظوج ، 62000، فلناظوج فملغرب
 TRANSMED FADLMAROC

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالرتماعي شاجع زف ر 
حي فإلدفجي - 62000 ناظوج فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.17067
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم تغييب) (2021 15)درنرب) فملؤجخ في)
فلربي) »فلنقل  من) فلشركة  نشاط 
وفألمتعة) للركاب  وفلدولي  فلوطني 
بدون جفكبين«)إلى)»تشغيل سناك باج)

-)طعام سريع«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضوج بتاجيخ) 1) نا ر)

2022)تحت جقم)ج7.
570I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

 BOUHOU CONFECTION
SARL

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

فقامة لينا فلرقم 76 زفوية شاجع 
طانطان وشاجع لبنان لطابق فلتاسع 

طنجة ، 90000، طنجة فملغرب
 BOUHOU CONFECTION SARL
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي منطقة بن 

كيبفن فلخاجرية جقم 89 فلطابق جقم 

2 طنجة - 90000 طنجة فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.91919

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تمت) (2021 نونرب) (02 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

بوحو) ملود  (ة)) فلسيد) تفويت 

 100 حصة فرتماعية من أصل) (50

حصة لفائدة فلسيد)(ة))عبد فلكريم)

بوحو بتاجيخ)02)نونرب)2021.

بوحو) فلياس  (ة)) فلسيد) تفويت 

 100 حصة فرتماعية من أصل) (50

حصة لفائدة فلسيد)(ة))عبد فلكريم)

بوحو بتاجيخ)02)نونرب)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

17) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)9978 2.

571I

BELGA CONSULTING

XCI GROUP
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب رد د للشركة

BELGA CONSULTING

 IMM 06 APPT(N°08 ESCALIER 2

 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT(maroc

XCI GROUP شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي  5 حي 

فلصناعي تقدوم - 10200 فلرباط 

فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.1 7577

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تم تعيين) (2022 ج0) نا ر) فملؤجخ في)

فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 

أباحنيني فليز د كمسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)28ج121.
572I

FLASH ECONOMIE

MAGHREB-BATRADIATEUR
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

»MAGHREB-BATRADIATEUR»
شركـة محدودة فملسؤولية بشريك 

وفحد 
دجهـم 100.000 فلرأسمـال 

فالرتمـاعي :
سامية 8  تجزئة حاج فبن  اسين 

بوزنيقة
بقرفج من فلشريك فلوفحد بتاجيخ)

20/12/2021،)تقــرج ما  لي:
للشركة) فملسبقة  فلتصفية  (-

فملذكوجة أعاله)
تعيين فلسيد محمد بوعمر بلمعلم)

كمصفي للشركة فملذكوجة أعاله
بكتابة) فلقانـوني  فإل ـدفع  تم 
فالبتـدفئية) باملحكمة  فلضبط 
 10/10/2022 بتاجيخ) ببنسليمان 

تحت جقم)08 .
Iج57

CONSEILS EVERNAGE

 J.B BHL BUSINESS
AGRICOLE

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

حل شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

 J.B BHL BUSINESS AGRICOLE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد(في طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة 
روهرة فلطابق فلتاني شقة جقم 
17 شاجع عالل فلفا�شي - 0000  

مرفكش فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.104619
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
2021)تقرج حل) 01)درنرب) فملؤجخ في)
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
 J.B BHL BUSINESS(فلشريك فلوحيد
AGRICOLE)مبلغ جأسمالها)100.000 
دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة)
 17 روهرة فلطابق فلتاني شقة جقم)
شاجع عالل فلفا�شي)-)0000 )مرفكش)
فلشريك) وفاة  (: ل) نتيجة  فملغرب 

فلوحيد).
فقامة) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
 17 روهرة فلطابق فلتاني شقة جقم)
شاجع عالل فلفا�شي)-)0000 )مرفكش)

فملغرب.)
و عين:

و) عماجة  سليمة  فلسيد(ة))
 5 عماجة) (1 فلعتيق) فلبيت  عنوفنه(ف))
مرفكش) فلبيضاء) طريق  (12 فلشقة)
(ة)) 0000 )مرفكش فملغرب كمصفي)

للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 1) نا ر) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1787ج1.

57 I

fiding(sarl

SKYVOICE سكيفويس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

fiding(sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

SKYVOICE سكيفويس شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 56 زنقة 
فبن خلدون فقامة حكيم شقة 12, 
فلطابق ج - 50000 مكناس فملغرب
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تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
5ج550

 02 في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 درنرب)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

SKYVOICE)سكيفويس.
مركز) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالتصال.
زنقة) (56 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
 ,12 فقامة حكيم شقة) فبن خلدون 

فلطابق)ج)-)50000)مكناس فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: حفيظ) فالدجي�شي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
(: جشيد) موالي  فالدجي�شي  فلسيد 
500)حصة بقيمة)100)دجهم للحصة)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فالدجي�شي حفيظ عنوفنه(ف))
تجزئة فسالم فباد جقم)59)حي فلرحمة)

50000)خنيفرة فملغرب.
جشيد) موالي  فالدجي�شي  فلسيد 
زت فلسعد ين فملد نة) ج2) عنوفنه(ف))

فلجد دة)50000)مكناس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فالدجي�شي حفيظ عنوفنه(ف))
تجزئة فسالم فباد جقم)59)حي فلرحمة)

50000)خنيفرة فملغرب
جشيد) موالي  فالدجي�شي  فلسيد 
زت فلسعد ين فملد نة) ج2) عنوفنه(ف))

فلجد دة)50000)مكناس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) بتاجيخ) 2) بمكناس  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)5580.
575I

MH CONSEIL

ALHASAN FORAGE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة)

MH CONSEIL
 LOT VIADICCI RES RANIA IMM
 F 1ER(ETG(AIN(HARROUDA،
28630، mohammedia(MAROC
ALHASAN FORAGE شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فالرتماعي زنقة 2 
فلسنوبر فلطابق   جقم 12 فلدفج 
فلبيضاء - 0جج20 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
توسيع نشاط فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.516863

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تمت) (2021 نونرب) (27 في) فملؤجخ 
نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):
تجهيز) و  فلطاقة شمسية  تعد ل 

وسائل فلري و فلسقي بالتقطيب).
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)0 8089.

576I

VISION VASTE CONSULTING

ANYWHERE SOLUTIONS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
ANYWHERE SOLUTIONS شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع أبي 
فلحسن فلشادلي عماجة وجدة جقم 
2 فلطابق فألج�شي طنجة 90000 

طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

102819

 06 في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2019 درنرب)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ANYWHERE SOLUTIONS

رميع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلخدمات وفألشغال فملقدمة ملحتبفي)

فلسينما وفألشغال فملختلفة.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)شاجع أبي)

 2 فلحسن فلشادلي عماجة وجدة جقم)

فلطابق فألج�شي طنجة)90000)طنجة)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فلكوني سلوى  فلسيدة 

حي فملسيبة جقم)163 5000 )وجززفت)

فملغرب.

عنوفنه(ف)) كريم  فلدباغ  فلسيد 

زنقة فبن فلبنا جقم)10 90000)طنجة)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فلكوني سلوى  فلسيدة 

حي فملسيبة جقم)163 5000 )وجززفت)

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

02) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)299218.

577I

LZ EXPERTS

 APOLLO LANGUAGE
INSTITUTE PRIVE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

LZ EXPERTS
 rue(Ibn(Al(Moualim ، 20050، , 

Casablanca Maroc
 APOLLO LANGUAGE

INSTITUTE PRIVE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
غاندي جكن شاجع سانت بيوف حي 
بالتو إ كستنسيون - 20000 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

75ج528
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 أكتوبر) (27
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 APOLLO LANGUAGE (:

.INSTITUTE PRIVE
مركز) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فللغات.
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
بيوف حي) غاندي جكن شاجع سانت 
فلدفج) (20000 (- إ كستنسيون) بالتو 

فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (250 (: فلسيد سعيد توغى)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
حصة) (750 (: كنزفمي) فلشركة 

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
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5ج  فلسيد سعيد توغى عنوفنه(ف))
(، (15 شقة) (، ج) فلطابق) (، شاجع إفني)
فلبيضاء) فلدفج  (20000 ريبوند) ال 

فملغرب.
زنقة) عنوفنه(ف)) كنزفمي  فلشركة 
فلطابق) (، ج) شهرزفد) ،إقامة  سمية)
 20000 بامليي) (، (22 جقم) (، فلخامس)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبد فإلاله بنيس عنوفنه(ف))
فملد نة) (16 فيال) سيتى  رولف 
بوسكوجة) ( 0 فلشطر) فلخضرفء)
فلبيضاء) فلدفج  (20000 فلنوفصر)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808165.
578I

ميناجة فينانس رروب

دتاميرا
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

ميناجة فينانس رروب
52 شاجع موالي جشيد شقة جقم 
7 فلطابق فلرفبع رليز مرفكش ، 

0000 ، مرفكش فملغرب
دتاميبف »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: 52 شاجع 
موالي جشيد شقة جقم 7 فلطابق 

فلرفبع رليز - 0000  مرفكش فملغرب.
»تعيين ممثل قانوني للشركة«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.61705

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
وتبعا) (2021 درنرب) في) 1) فملؤجخ 
تعيين) تقرج  ردد  لتعيين مسيب( ن))

فملمثل( ن))فلقانوني( ن):)
-)بوفسون دفنييل بييب)

-)بوفسون فلكسندجف ماجي فلين
كريستوف) رون  بوفسون  (-

فنطوفن
فملسؤولية) ذفت  شركة  دتاميبف  (-
فإلرتماعي) مقرها  فلكائن  فملحدودة 

52)شاجع موالي جشيد شقة جقم) ب:)
7)فلطابق فلرفبع رليز)0000 )مرفكش)

فملغرب
عند) فلتجاجي  فلسجل  جقم 

فالقتضاء:)61705
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2) نا ر) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2077ج1.
579I

SALAS CAR SARL.AU 

 صالص كار
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب رد د للشركة

SALAS CAR SARL.AU
مرفكش ، 0000 ، مرفكش فملغرب
 صالص كاج شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي عماجة 
 اسر زنقة فلحرية 66/64 جقم 6 
مرفكش - 0000  مرفكش فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.69701
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تم تعيين) فملؤجخ في) 1)شتنرب)
أوالد) مسيب رد د للشركة فلسيد(ة))

فلحسين صالح كمسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) (17 بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2021)تحت جقم) 088ج1.
580I

HESPERIA

HESPERIA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

HESPERIA
 RES(ATTADOUM(IMM 18 APPT

 N°01 AL(WIFAQ(TEMARA ،
11000، TEMARA(maroc

HESPERIA شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

 RES وعنوفن مقرها فإلرتماعي

 ATTADOUM(IMM 18 APPT

 N°01 AL(WIFAQ(TEMARA

 TEMARA 11000 TEMARA

maroc

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

5177ج1

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.HESPERIA

 et la (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

 location d’immeuble achat et la

. vente

 RES (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

 ATTADOUM IMM 18 APPT

 N°01( AL( WIFAQ( TEMARA

 TEMARA 11000 TEMARA

.maroc

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)un mois)سنة).

فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

10.000.000)دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

 rachid kaichouh فلسيد)

 sect 9 mahaj riad imm عنوفنه(ف))

 9 appt 01 hay hayriad rabat

. 11000 rabat maroc

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 rachid kaichouh فلسيد)

 imm 9 appt 01 hay عنوفنه(ف))

 hayriad rabat 11000 rabat

.maroc

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بتماجة  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)8 01.

581I

CABINET CONSEILS

IMACTR
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET CONSEILS

 APPT(N° 10 2° ETAGE(IMM

 C(BOUSTANE 2 AVENUE

 ALLAL EL FASSI MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

IMACTR شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 

مسلم عماجة بوكاج فلطابق فلثالث 

فلشقة جقم  1 باب دكالة مرفكش 

مرفكش 0000  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

121991

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (19

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.IMACTR

فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء.)فصالح وترميم فلبنا ات.).

زنقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلثالث) فلطابق  بوكاج  عماجة  مسلم 

مرفكش) دكالة  باب  جقم) 1) فلشقة 

مرفكش)0000 )مرفكش فملغرب.
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أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

مبلغ جأسمال فلشركة:)1.000.000 
دجهم،)مقسم كالتالي:

 10.000 (: فموال) فحمد  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فموال  فحمد  فلسيد 
مرفكش) ( 0000 فزيالل) فلزفوية  حي 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
باحماد) ف ت  جشيد  فلسيد 
عنوفنه(ف))حي بوسيف فزيالل)0000  

مرفكش فملغرب)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2000ج1.

582I

LAMAF SARL

MN PROJECTS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

LAMAF SARL
 BD(MED(DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE(BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
MN PROJECTS شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 98 شاجع 
عالل فبن عبدهللا فلطابق فالول - 

60000 وردة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

38637
0ج  في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 درنرب)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 MN (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.PROJECTS
مهندس) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

معماجي.
98)شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)
(- فالول) فلطابق  عبدهللا  فبن  عالل 

60000)وردة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فمليلود) نجاجي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) فمليلود  نجاجي  فلسيد 
60000)وردة)  207 جياض فسلي جقم)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) فمليلود  نجاجي  فلسيد 
60000)وردة)  207 جياض فسلي جقم)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم) 17.
Iج58

ميناجة فينانس رروب

دتاميرا
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

ميناجة فينانس رروب
52 شاجع موالي جشيد شقة جقم 
7 فلطابق فلرفبع رليز مرفكش ، 

0000 ، مرفكش فملغرب
دتاميبف شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 52 شاجع 
موالي جشيد شقة جقم 7 فلطابق 

فلرفبع رليز - 0000  مرفكش فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.61705

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) في) 1) فملؤجخ 

فملصادقة على):
تفويت فلسيد)(ة))شركة كريستال)
50 )حصة فرتماعية من أصل)990 
فلكسندجف) (ة)) فلسيد) لفائدة  حصة 
ج0)درنرب) ماجي فلين بوفسون بتاجيخ)

.2021
تفويت فلسيد)(ة))شركة كريستال)
أصل) من  فرتماعية  حصة  ( 50
رون) (ة)) حصة لفائدة فلسيد) (990
بتاجيخ) بوفسون  فنطوفن  كريستوف 

ج0)درنرب)2021.
تفويت فلسيد)(ة))شركة كريستال)
 900 حصة فرتماعية من أصل) (90
دفنيال بييب) (ة)) حصة لفائدة فلسيد)

بوفسون بتاجيخ)ج0)درنرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
بتاجيخ) 2) نا ر) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2077ج1.
58 I

ميناجة فينانس رروب

ديمبو
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

ميناجة فينانس رروب
52 شاجع موالي جشيد شقة جقم 
7 فلطابق فلرفبع رليز مرفكش ، 

0000 ، مرفكش فملغرب
د مبو شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي منطقة 

فلنخيل فملكيس -2 - 0000  
مرفكش فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
87جج5.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) 1ج) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
شركة) (ة)) فلسيد) تفويت 
VEMBLO(164)حصة فرتماعية من)
(ة)) حصة لفائدة فلسيد) 29ج) أصل)

1ج  بتاجيخ) (CBL HOLDING شركة)
درنرب)2021.

لويجي جيدزيلو) (ة)) تفويت فلسيد)
 1 أصل) من  فرتماعية  حصة  (1
 CBL (ة))شركة) حصة لفائدة فلسيد)
HOLDING)بتاجيخ)1ج)درنرب)2021.

شركة) (ة)) فلسيد) تفويت 
VEMBLO(165)حصة فرتماعية من)
(ة)) حصة لفائدة فلسيد) 29ج) أصل)
درنرب) 1ج) بتاجيخ) (SCI ACTE شركة)

.2021
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
بتاجيخ) 2) نا ر) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2080ج1.

585I

شركة فيدفبكو ش.م.م

AKO FREEZER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

شركة فيدفبكو ش.م.م
حي فملجد شاجع فلقدس جقم 75 
فلطابق فلثالت شقة جقم 8 ، 

90080، طنجة فملغرب
AKO FREEZER شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 

فلشاجقة جقم 0ج تجزئة فملجد قطعة 
461 - 90000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
123633

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 AKO (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.FREEZER
مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
تركي  وصيانة) (- فلتبكي  فلكهربائي)

فملكيفات فلهوفئية وما تعلق بهما،.
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زنقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
0ج)تجزئة فملجد قطعة) فلشاجقة جقم)

461)-)90000)طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد عرفة خمسان):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
500)حصة) فلسيد علي خمسان):)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) خمسان  عرفة  فلسيد 
دوفج مرزوقة فملالليين)000ج9)تطوفن)

فملغرب.
عنوفنه(ف)) خمسان  علي  فلسيد 
شاجع محمد فلخرفز زنقة كرمة دجب)ج 

جقم)5  000ج9)تطوفن فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) خمسان  عرفة  فلسيد 
دوفج مرزوقة فملالليين)000ج9)تطوفن)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250098.
586I

Fiduciaire jazouli mohammed

CAFE CARLION
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شاجع فبو بكر فلصد ق فاس، 

0000ج، فاس فملغرب
CAFE CARLION شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي محل 

جقم 1 و 2 قطعة 63 تجزئة بنيس 
فملحمد ة شاجع محمد 6 زوغا 

0000ج فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
71017

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 06) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 CAFE (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.CARLION
غرض فلشركة بإ جاز):)مقهى).

محل) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
تجزئة بنيس) (63 قطعة) (2 و) (1 جقم)
فملحمد ة شاجع محمد)6)زوغا)0000ج 

فاس فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
مغاجي) فلوهاب  عبد  فلسيد 
 100 حصة بقيمة) (1.000 (: صنهاجي)

دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
مغاجي) فلوهاب  عبد  فلسيد 
زنقة فالراص) (25 صنهاجي عنوفنه(ف))
0000ج   2 ب) نررس  فلنماء) شاجع 

فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
مغاجي) فلوهاب  عبد  فلسيد 
زنقة فالراص) (25 صنهاجي عنوفنه(ف))
0000ج   2 ب) نررس  فلنماء) شاجع 

فاس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)25) نا ر)2022 

تحت جقم)71ج.
587Iميناجة فينانس رروب

ديمبو
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

ميناجة فينانس رروب
52 شاجع موالي جشيد شقة جقم 

7 فلطابق فلرفبع رليز مرفكش ، 

0000 ، مرفكش فملغرب

د مبو »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: منطقة 

فلنخيل فملكيس -2 منطقة فلنخيل 

فملكيس -2 0000  مرفكش فملغرب.

»تعيين ممثل قانوني للشركة«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

87جج5.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

وتبعا) (2021 درنرب) 1ج) في) فملؤجخ 

تعيين) تقرج  فلحالي  فملسيب  الستقالة 

فملمثل( ن))فلقانوني( ن):)

-)فياالت زورة فيبني سيسيل)

-)باتمان بينوف)

فملسؤولية) ذفت  شركة  د مبو  (-

فملحدودة فلكائن مقرها فإلرتماعي ب:)

  0000  2- منطقة فلنخيل فملكيس)

مرفكش فملغرب

عند) فلتجاجي  فلسجل  جقم 

فالقتضاء:)87جج5

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2) نا ر) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2080ج1.

588I

FIDUCIAIRE MALIKI

SMAHIB
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تغييب نشاط فلشركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شاجع فملسجد جقم 20 فلطابق فالول 

فلشقة 1 فلرشيد ة ص ب 188 ، 

52000، فلرشيد ة فملغرب

SMAHIB شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فالرتماعي قصر 

فلزفوية فلقد مة فوفوس فلرشيد ة 

52000 فلرشيد ة فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.20217/11809

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تغييب) (2021 29)درنرب) فملؤجخ في)

»فستغالل) من) فلشركة  نشاط 

فملعادن«)إلى)»تشغال فالحية«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ) 2) نا ر)

2022)تحت جقم)46/20222.

589I

FINAUDIT

AKSY TRADING

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

AKSY TRADING شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زفوية 

موالي  وسف وشاجع ريبوتي فلدفج 

فلبيضاء - 20000 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.

حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج81جج .

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

2021)تقرج حل) 1ج)درنرب) فملؤجخ في)

ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 

 AKSY TRADING فلوحيد) فلشريك 

دجهم) (100.000 جأسمالها) مبلغ 

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زفوية موالي)

 وسف وشاجع ريبوتي فلدفج فلبيضاء)

-)20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب نتيجة)

ل):)صعوبة تحقيق فلهدف فلتجاجي).

زفوية) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 

موالي  وسف وشاجع ريبوتي فلدفج)

فلبيضاء) فلدفج  (20000 (- فلبيضاء)

فملغرب.)
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و عين:
و) مالك  عبدهللا  فلسيد(ة))
،شاجع موالي  وسف) (78 عنوفنه(ف))
ج)فلدفج فلبيضاء) فلطبق فلثاني،)شقة)
فملغرب) فلبيضاء) فلدفج  (20000

كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809556.

590I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

LY.IMMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,10
20800، CASABLANCA(MAROC
LY.IMMO شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

بوجكون زنقة رعفر فبن حبي  إقامة 
فملشرق 2 فلطابق فألول فلرقم ج. - 

20000 فلدفج فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

526399
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  2) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.LY.IMMO
فلقيام) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)
باألعمال فلعقاجية لحسابها فلخاص فو)

لحساب فلغيب،)

فلتبويج فلعقاجي بأي شكل من) (-
فألشكال،

رميع) وتأريب  وبيع  شرفء) (-
فملمتلكات فملنقولة وغيب فملنقولة،

)-)إدفجة فملباني،
وتشغيل) وتأريب  وحيازة  إنشاء) (-
رميع فملؤسسات فملتعلقة باألنشطة)

فملحددة أعاله،
تأريب) تركي ،) تطوير،) إنشاء،) (-
لجميع) فلخاص  لحسابها  وتشغيل 
فملباني سوفء)كانت مبنية أو غيب مبنية)
ورميع فألعمال فلتي  مكن أن تخدم)
فحتيارات) فألشكال  من  شكل  بأي 

وأعمال فلشركة،
-)إحدفث رميع فلفروع في فملغرب)

وخاجره،
تشغيل) فمتالك،) فلحصول،) (-
فالختبفع،) برفءفت  كافة  وتوفيب 
فلتبفخيص وفلعالمات فلتجاجية ونقلها)

لحساب فلشركة،
رميع فملعامالت) وبصفة عامة،) (-
فلتجاجية،)فملالية،)فملنقولة أو فلعقاجية)
فملتعلقة بشكل مباشر أو غيب مباشر)
بغرض فلشركة أو فلتي من فملحتمل)

أن تساهم في تطويرها..
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
بوجكون زنقة رعفر فبن حبي  إقامة)
(- ج.) فلرقم) فألول  فلطابق  (2 فملشرق)

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد سامي غازي سنو�شي):)50ج 
حصة بقيمة)5.000ج)دجهم للحصة).
فلسيدة ساجة غازي سنو�شي):)175 
حصة بقيمة)17.500)دجهم للحصة).
 175 (: فلسيدة ف ة غازي سنو�شي)
حصة بقيمة)17.500)دجهم للحصة).
(: سنو�شي) غازي  سلمى  فلسيدة 
دجهم) (17.500 بقيمة) حصة  (175

للحصة).
فلسيدة مريم فلتهامي):)100)حصة)

بقيمة)10.000)دجهم للحصة).
 25 (: فلسيد خالد غازي سنو�شي)
حصة بقيمة)2.500)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

سنو�شي) غازي  سامي  فلسيد 
غولف) كاليفوجنيا  عنوفنه(ف))
جيزوجت،)فيال)02ج،)فملد نة فلخضرفء)
فلبيضاء) فلدفج  (20000 لبوسكوجة)

فملغرب.
سنو�شي) غازي  ساجة  فلسيدة 
سيتي،) غولف  بوسكوجة  عنوفنه(ف))
فملد نة) (،6 شقة) (،1 5 عماجة)
فلدفج) (20000 لبوسكوجة) فلخضرفء)

فلبيضاء)فملغرب.
سنو�شي) غازي  ف ة  فلسيدة 
عنوفنه(ف))جمل لحالل،)فيال فلحوجية،)
فلبيضاء) فلدفج  (20000 بوسكوجة)

فملغرب.
سنو�شي) غازي  سلمى  فلسيدة 
غولف) كاليفوجنيا  عنوفنه(ف))
جيزوجت،)فيال)02ج،)فملد نة فلخضرفء)
فلبيضاء) فلدفج  (20000 لبوسكوجة)

فملغرب.
عنوفنه(ف)) فلتهامي  مريم  فلسيدة 
فيال) جيزوجت،) غولف  كاليفوجنيا 
لبوسكوجة) فلخضرفء) فملد نة  02ج،)

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
سنو�شي) غازي  خالد  فلسيد 
غولف) كاليفوجنيا  عنوفنه(ف))
جيزوجت،)فيال)02ج،)فملد نة فلخضرفء)
فلبيضاء) فلدفج  (20000 لبوسكوجة)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
سنو�شي) غازي  ساجة  فلسيدة 
سيتي،) غولف  بوسكوجة  عنوفنه(ف))
فملد نة) (،6 شقة) (،1 5 عماجة)
فلدفج) (20000 لبوسكوجة) فلخضرفء)

فلبيضاء)فملغرب
فلسيد عبدفلحق بالدي عنوفنه(ف))
بوسكوجة غولف سيتي،)عماجة)5 1،)
شقة)6،)فملد نة فلخضرفء)لبوسكوجة)

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)1  809.

591I

VISION VASTE CONSULTING

BRIGHT CONSTRUCTION
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili Immeuble Warda

 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC

 BRIGHT CONSTRUCTION

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

موالي فسماعيل إقامة فلزهرفء، 

فلطابق فلسفلي - 90000 طنجة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1ج1229

 06 في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 درنرب)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.BRIGHT CONSTRUCTION

كل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألشغال وفلخدمات فلنتعلقة بالبناء،)

فلعماجة وفألشغال فلعمومبة وأشغال)

مختلفة.

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلزهرفء،) إقامة  فسماعيل  موالي 

طنجة) (90000 (- فلسفلي) فلطابق 

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد أشكوك سفيان عنوفنه(ف))
فلشاطئ) إقامة  جشيد  موالي  شاجع 
طنجة) (90000   8 جقم) (9 فلذهبي)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد أشكوك سفيان عنوفنه(ف))
فلشاطئ) إقامة  جشيد  موالي  شاجع 
طنجة) (90000   8 جقم) (9 فلذهبي)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) (17 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)2ج91 2.

592I

MOORISH

ASSURTRADE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
9ج شاجع لال  اقوت فلطابق 5 شقة د 

، 20080، فلدفج فلبيضاء فملغرب
ASSURTRADE شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 10  شاجع 
فلزجقطوني إقامة حامد فلشقة 1 - 

0 200 فلدفج فلبيضاء فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

5291 9
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) 0ج)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. ASSURTRADE

غرض فلشركة بإ جاز):)فالستثماج)
في فألسهم.

  10 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
شاجع فلزجقطوني إقامة حامد فلشقة)

1)-)0 200)فلدفج فلبيضاء)فملغرب).
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

100.000,00)دجهم،)مقسم كالتالي:
فعريفي) محمد  فملهدي  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فعريفي) محمد  فملهدي  فلسيد 
 6 جقم) فالندلس  تجزئة  عنوفنه(ف))
فلدفج) فنفا  فلسالوي  فدجيس  شاجع 

فلبيضاء)10000)فلرباط فملغرب).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فعريفي) محمد  فملهدي  فلسيد 
 6 جقم) فالندلس  تجزئة  عنوفنه(ف))
فلدفج) فنفا  فلسالوي  فدجيس  شاجع 

فلبيضاء)10000)فلرباط فملغرب)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)5ج8091.
Iج59

RIAD CONSULTANT

S.RAZH SARL شركة
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

شركة S.RAZH SARL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : 7ج فقامة 
ف كوز وفد زم - 50ج25 وفدزم فملغرب.

قفل فلتصفية
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج110.
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 02)درنرب) فملؤجخ في)

ذفت) شركة  (S.RAZH SARL شركة)

جأسمالها) مبلغ  فملحدودة  فملسؤولية 

مقرها) وعنوفن  دجهم  (100.000

(- فقامة ف كوز وفد زم) 7ج) فإلرتماعي)

وفدزم فملغرب نتيجة لتوقف) 50ج25)

نهائي لنشاط فلشركة.

و عين:

و) عمارو  جشيد  فلسيد(ة))

فلزيدفنية) فلقريعة  حي  عنوفنه(ف))

(ة)) وفد زم فملغرب كمصفي) 50ج25)

للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)

بتاجيخ)02)درنرب)2021)وفي)7ج)فقامة)

ف كوز وفد زم)-)50ج25)وفد زم فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) فالبتدفئية بوفدي زم بتاجيخ)

2022)تحت جقم)2022/ج0.

59 I

AUDICO

انتريورس
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

AUDICO

 RUE OTHMANE BEN . 7

 AFFAN(CASABLANCA، 20070،

CASABLANCA MAROC

فنتب وجس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 12 شاجع 

د.محمد سجلما�شي جفسين - 20100 

فلدفجفلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج9909.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2020 نونرب) (27 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

صوفية عموج) (ة)) تفويت فلسيد)

حصة فرتماعية من أصل) ( 9.000

(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (70.000

شركة سيكو بتاجيخ)27)نونرب)2020.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

0ج  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)806681.

595I

TOUFTENT

TOUFTENT
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

TOUFTENT

عماجة 55 فلشقة 12 فلطابق 7 شاجع 

الكوجنيش فقامة ميتبوبوليتان فنفا ، 

20052، فلدفج فلبيضاء فملغرب

TOUFTENT شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد(في 

طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي عماجة 

55 فلشقة 12 فلطابق 7 شاجع 

الكوجنيش فقامة ميتبوبوليتان فنفا - 

20052 فلدفج فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.466373

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تقرج حل) (2022 06) نا ر) فملؤجخ في)

ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 

مبلغ) (TOUFTENT فلوحيد) فلشريك 

وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)

فلشقة) (55 عماجة) فإلرتماعي  مقرها 

7)شاجع الكوجنيش فقامة) 12)فلطابق)

فلدفج) (20052 (- فنفا) ميتبوبوليتان 

توقف) (: ل) نتيجة  فملغرب  فلبيضاء)

نشاط فلشركة.

و حدد مقر فلتصفية ب عماجة)55 

فلشقة)12)فلطابق)7)شاجع الكوجنيش)

 20052 (- فنفا) ميتبوبوليتان  فقامة 

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.)

و عين:

و) لفقيه  بن  مصطفى  فلسيد(ة))

عنوفنه(ف))12)زنقة مون سان ميشال)

فملغرب) فلبيضاء) فلدفج  ج2001) فنفا)

كمصفي)(ة))للشركة.



عدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022)الجريدة الرسمية   2378

وعند فإلقتضاء)فلحدود فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
فلعقود) تبليغ  محل  و   فملخابرة 

و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809557.
596I

NORD GENERALE S.A.RL

NORD GENERALE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

NORD GENERALE S.A.RL
 Rue(Méditérranée- Imm

 ROMA- 2ème(étage(n°52 ،
90000، Tanger(MAROC

NORD GENERALE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

 Rue وعنوفن مقرها فإلرتماعي
 Méditérranée- Imm(ROMA-
 2ème(étage(n°52 - 90000

.Tanger Maroc
تعيين مسيب رد د للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي -.
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 نونرب) (25 فملؤجخ في)
فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 

فلحسوني عبد فلكريم كمسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250125.
597I

ACCOMPT CONSULTING

BOUTLOUJ TRANSPORT
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC
 BOUTLOUJ TRANSPORT

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 8ج حي 
سلوى   ثجزئة فمري وردة( م) - 

60000 وردة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

38659
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 شتنرب) 0ج)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.BOUTLOUJ TRANSPORT
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع لآلخرين.
حي) 8ج) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
(- م)) وردة() فمري  ثجزئة  سلوى) )

60000)وردة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بوتلوج) محمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) بوتلوج  محمد  فلسيد 
 78 جقم) فلحلوة  زنقة  فالندلس  حي 

وردةة)60000)وردة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) بوتلوج  محمد  فلسيد 
 78 جقم) فلحلوة  زنقة  فالندلس  حي 

وردة)60000)وردة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)199.

598I

AUDICO

انتريورس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN . 7

 AFFAN(CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

فنتب وجس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 12 شاجع 
د.محمد سجلما�شي جفسين - 20100 

فلدفجفلبيضاء فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
ج9909.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2020 درنرب) (10 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
صوفية عموج) (ة)) تفويت فلسيد)
حصة فرتماعية من أصل) (21.000
(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (70.000
شركة سيكو بتاجيخ)10)درنرب)2020.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
0ج  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)806682.
599I

A. SAAIDI CONSULTANTS

DHL EXPRESS MAROC
إعالن متعدد فلقرفجفت

»DHL EXPRESS MAROC« 
شركة مساهمة جسمالها 

6.000.000,00 دجهم
فلكائن مقرها: فلدفج فلبيضاء –  11، 

تجزئة الكولين
طريق فلنوفصـر 

فلسجل فلتجاجي : 2.097 
فنصهاج عن طريق فالستدماج 

وفلزيادة في جسمال فلشركة
I)–)بمور  فلجمعية فلعامة غيب)
1ج  فلعاد ة للمساهمين فملنعقدة في)

درنرب)2021،)تقرج:
طريق) عن  فالنصهاج  قرفج  (•
 DHL« لشركة) فالستدماج 

AVIATION MAROC«؛

•)فملصادقة على فتفاقية فالنصهاج)
فملرتبطة بها؛

فلنهائي) فإلنجاز  على  فملصادقة  (•
لالنصهاج؛

للشركة) فملسبق  فلحل  معا نة  (•
 DHL« (فتحا)) فملستدمجة)

AVIATION MAROC«)؛
قرفج فلزيادة في جسمال فلشركة) (•
إلى) دجهم  (6.000.000,00 من)
نتيجة) دجهم  000,00.ج11.15)

لالنصهاج؛
للنظام) تالزمية  تعد الت  (•

فألسا�شي؛
فإلررفءفت) قصد  فلسلطات  (•

فلقانونية؛
•)مسائل مختلفة.)

تم فلقيام باإل ـدفع فلقانوني) (– (II
فملحكمة) لدى  فلضبط  بكتابة 
 21 بتاجيخ) فلبيضاء) للدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)77ج809. 
عن فملستخلص وفلبيانات

600I

A. SAAIDI CONSULTANTS

DHL AVIATION MAROC
إعالن متعدد فلقرفجفت

»DHL AVIATION MAROC« 
شركة مساهمة جسمالها 
88.800,00 .0ج دجهم

فلكائن مقرها: فلدفج فلبيضاء – مطاج 
محمد فلخامس، 

منطقة فلشحن – فلنوفصـر 
فلسجل فلتجاجي : 76.621

فنصهاج عن طريق فالستدماج 
وفلحـــل فملسبــــق 

I)–)بمور  فلجمعية فلعامة غيب)
1ج  فلعاد ة للمساهمين فملنعقدة في)

درنرب)2021،)تقرج:
طريق) عن  فالنصهاج  قرفج  (•
من طرف شركة) فلشركة  فستدماج 

«DHL EXPRESS MAROC«؛
•)فملصادقة على فتفاقية فالنصهاج)
 DHL EXPRESS« فملوقعة مع شركة)
فملستدمجة) فلشركة  (»MAROC

(كسرف)؛
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تصفية) دون  فملسبق  فلحل  (•

فلشركة تحت فلشرط فملوقف لإلنجاز)

فلنهائي لالنصهاج؛

فإلررفءفت) قصد  فلسلطات  (•

فلقانونية؛

•)مسائل مختلفة.)

تم فلقيام باإل ـدفع فلقانوني) (– (II

فملحكمة) لدى  فلضبط  بكتابة 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) للدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)98 809. 

عن فملستخلص وفلبيانات)

601I

BEFEC

COMATTIR
إعالن متعدد فلقرفجفت

BEFEC

0ج شاجع فلجيش فمللكي ، 20000، 

فلدفج فلبيضاء فملغرب

COMATTIR »شركة فملساهمة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: 6، زنقة 

بييب باجفن-فلدفج فلبيضاء - 20000 

فلدفج فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

 ج21.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)19) نا ر)2022

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

قرج فلجمع فلعام فإلستتنائى فملنعقد)

للشركة) (،2021 درنرب) (10 بتاجيخ)

شركة) (، (COMATTIR فملسماة)

مساهمة جأسمالها)5.000.000)دجهم

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فعادة فلنص فلجد د للنظام فألسا�شي)

 17-95 بما  توففق مع فلقانون جقم)

فملتعلق بالشركات فملساهمة)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808.959.

602I

BEFEC

TREHO HOLDING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تغييب فلسنة فملالية

BEFEC
0ج شاجع فلجيش فمللكي ، 20000، 

فلدفج فلبيضاء فملغرب
TREHO HOLDING »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: 59 شاجع 
فلزجقطوني - فلدفج فلبيضاء - 20000 

فلدفج فلبيضاء فملغرب.
»تغييب فلسنة فملالية«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.2682

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)1ج)درنرب)2021

تقرج تغييب فلسنة فملالية:)إلى تغييب)
 1 من) تعيينه  ويتم  فملالية،) فلسنة 

أبريل إلى)1ج)ماجس من كل سنة..
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809.520.
603I

sahel issticharat

 SAHARA SECURITY &
SAFETY

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

sahel issticharat
شاجع مكة طريق فلسماجة عماجة جقم 

78 ، 70000، فلعيون فملغرب
 SAHARA(SECURITY & SAFETY
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

مد نة 25 ماجس جقم W 266 فلطابق 
فلثاني فلعيون - 70000 فلعيون 

فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
5717ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم تحويل) (2022 ج0) نا ر) فملؤجخ في)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
 266 جقم) ماجس  (25 مد نة) »تجزئة 
 70000 (- فلعيون) فلثاني  فلطابق  (W
رزج) »شاجغ  إلى) فملغرب«) فلعيون 
فلقمر حي فلتعاون جقم)120)فلعيون)-)

70000)فلعيون فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)181/2022.
604I

A. SAAIDI CONSULTANTS

KARMAKITCHEN
إعالن متعدد فلقرفجفت

»KARMAKITCHEN» 
شركة ذفت مسؤولية محدودة)

جسمالها)50.000,00)دجهم
فلبيضاء) فلدفج  مقرها:) فلكائن 
زنقة) فلياقوت  اللة  شاجع  زفوية  (–
فلطابق) »كاليس«) إقامة) (،9 فلعرعاج-)

فلرفبع،)فلشقة)17
فلسجل فلتجاجي):)جج507.7

تعد ل تالزمـي للنظام فألسا�شي)
بمور  فلقرفجفت غيب فلعاد ة) (–I
للشركاء)بتاجيخ)5) نا ر)2022،)تقرج:)

-إعادة تنظيم فلسلطات وفلتوقيع)
للنظام) فلتالزمي  فلتعـد ل  (-

فألسا�شي.)
تم فلقيام باإل ـدفع فلقانوني) (– (II
فملحكمة) لدى  فلضبط  بكتابة 
 17 بتاجيخ) فلبيضاء) للدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم) 80855. 
عن فملستخلص وفلبيانات

605I

STRUCTURE DES FACADES LEGERS

J B BOUGHAZ
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

J B BOUGHAZ
شاجع موالي إسماعيل ،  1 ، فقامة 
موالي إسماعيل ، فلطابق فلثالث ، 

جقم 9 ، 90000، طنجة فملغرب
J B BOUGHAZ شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
موالي إسماعيل ،  1 ، فقامة موالي 
إسماعيل ، فلطابق فلثالث ، جقم 9 - 

90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

123601
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 J B (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.BOUGHAZ
محطة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلخدمة.
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
موالي إسماعيل)،) 1)،)فقامة موالي)
إسماعيل)،)فلطابق فلثالث)،)جقم)9)-)

90000)طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد رمال باطيس):)100)حصة)

بقيمة)1.000)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) باطيس  رمال  فلسيد 
تازة) باب  دجكول  بني  فجموتة  دوفج 

91000)شفشاون فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) باطيس  رمال  فلسيد 
تازة) باب  دجكول  بني  فجموتة  دوفج 

91000)شفشاون فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج50.

606I
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EXCELLENTIA Consulting

مياج 

)MIAR(
شركة ذفت مسؤلية محدودة

 ذفت فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

EXCELLENTIA Consulting

5 زنقة سليمان عزمي فلطابق 

6 مكت  16 شاجع فلزجقطوني 

فلدفجفلبيضاء ، 20360، 

فلدفجفلبيضاء فملغرب

مياج (MIAR) شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي إقامة 

شنغهاي عماجة ج فلطابق 5 شقة 1ج 

حي الريبوند - 20500 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529369

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

مياج) (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.(MIAR(

خدمات) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

تجاجة فلجملة للموفد فلخام فلزجفعية)

وفلحيوفنات فلحية

إقامة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

شنغهاي عماجة ج فلطابق)5)شقة)1ج 

حي الريبوند)-)20500)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد محمد بن فحمد بن محمد)

 100 بقيمة) حصة  (1.000 (: فلتالل)

دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد محمد بن فحمد بن محمد)

شنغهاي) إقامة  عنوفنه(ف)) فلتالل 

حي) 1ج) شقة) (5 فلطابق) ج  عماجة 

الريبوند فلدفج فلبيضاء)20500)فلدفج)

فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد محمد بن فحمد بن محمد)

شنغهاي) إقامة  عنوفنه(ف)) فلتالل 

حي) 1ج) شقة) (5 فلطابق) ج  عماجة 

الريبوند فلدفج فلبيضاء)20500)فلدفج)

فلبيضاء)فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809466.

607I

ficogedek(sarl(au

 PEPINIERE YOUNES SARL

AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 PEPINIERE YOUNES SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فملحل 

فلكائن بدوفج ف ت  كو ف ت يعزم 

فكوجفي - . فلحار  فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

55217

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
.PEPINIERE YOUNES SARL AU

غرض فلشركة بإ جاز):)مشتل
فالشغال فلعامة.

فملحل) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
يعزم) ف ت  ف ت  كو  بدوفج  فلكائن 

فكوجفي)-).)فلحار  فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: زجزوقي) فلسيد  ونس 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) زجزوقي  فلسيد  ونس 
(. فكوجفي) يعزم  ف ت  ف ت  كو  دوفج 

فلحار  فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) زجزوقي  فلسيد  ونس 
(. فكوجفي) يعزم  ف ت  ف ت  كو  دوفج 

فلحار  فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)00ج.
608I

فيجستيك

 LAMTANA
CONSTRUCTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
توسيع نشاط فلشركة)

فيجستيك
625 شاجع محمد فلخامس جقم 11 ، 

10ج20، فلدفجفلبيضاء فملغرب
 LAMTANA CONSTRUCTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فالرتماعي  1 ممر 

بريتشاجديس عين فلسبع - 20000 

فلدفجفلبيضاء فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

. 19721

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

فملؤجخ في)27)نونرب)2019)تمت إضافة)

إلى نشاط فلشركة) فلتالية  فألنشطة 

فلحالي):

نقل فلبضائع في فملغرب و خاجره.

تارر لجميع فنوفع زيوت فلتشحيم.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2019)تحت جقم)090 72.

609I

CAM

TGVE TRANSPORT
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CAM

 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

TGVE TRANSPORT شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 271 

فلزنقة 17 فلحسنية 1 - 20800 

فملحمد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

29655

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 07) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
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ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 TGVE (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.TRANSPORT
مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

نقل فلبضائع)
مقاول شحن محلي ودولي

تأريبفلرففعات.
 271 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 20800 (- (1 فلحسنية) (17 فلزنقة)

فملحمد ة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فلبشيب مالل):)1.000)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فلبشيب مالل عنوفنه(ف))حي)
مدخل س شقة) عماجة) 18) فلوفاء)

06 20800)فملحمد ة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلبشيب مالل عنوفنه(ف))حي)
مدخل س شقة) عماجة) 18) فلوفاء)

06 20800)فملحمد ة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)19) نا ر)

2022)تحت جقم)121.
610I

VISION VASTE CONSULTING

LION DRIVE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
LION DRIVE شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع أبي 

فلحسن فلشادلي إقامة وجدة جقم 
2 فلطابق فألج�شي - 90000 طنجة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1180 1
 21 في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021  ونيو)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 LION (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.DRIVE
فلنقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وفلبضائع،) للسلع  وفلوطني  فلدولي 
فملتعلقة) وفلخدمات  فألشغال  وكل 

بالنقل.
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
أبي فلحسن فلشادلي إقامة وجدة جقم)
طنجة) (90000 (- فألج�شي) فلطابق  (2

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) سعيد  فلتقال  فلسيد 
تجزئة جياض أهال)2)جقم)20ج 90000 

طنجة فملغرب.
محمد) فلنوينو  حميحم  فلسيد 
جقم) (2 أهال) جياض  تجزئة  عنوفنه(ف))

364 90000)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) سعيد  فلتقال  فلسيد 
تجزئة جياض أهال)2)جقم)20ج 90000 

طنجة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
02) وليوز) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)244106.

611I

FIDUNIVERSEL

اوب اينرجي
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR جج

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

فوب ف نبجي شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 26 شاجع 
مرس سلطان،طابق 1 جقم ج - 
20700 فلدفجفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

5 ج529
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (16
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
فوب) (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

ف نبجي.
أعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

متنوعة أو فلبناء..
 26 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
شاجع مرس سلطان،طابق)1)جقم)ج)-)

20700)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: كفان) محمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيد محمد كفان):)1000)بقيمة)

100)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) كفان  محمد  فلسيد 
تجزئة رنان فلدجوة بلوك أو عماجة01 

،)فلطابق)2)،)شقة)10فلدجوة)26202. 

برشيد فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) كفان  محمد  فلسيد 

تجزئة رنان فلدجوة بلوك أو عماجة01 

،)فلطابق)2)،)شقة)10فلدجوة)26202 

برشيد فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809751.

612I

societe comptaline for you

 GALAO BUSINESS AND

TRADE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

societe comptaline for you

26 زنقة عباس فملسعدي فاس 

فاس، 0000ج، فاس فملغرب

 GALAO BUSINESS AND TRADE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي  1-ج1 

عماجة فلغزفوية ج شاجع موالي جشيد 

طريق صفرو فاس - 000000 فاس 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

9ج709

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.GALAO BUSINESS AND TRADE

(، مقهى) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

قاعة شاي وصانع فلحلويات.
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 14-13 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
ج)شاجع موالي جشيد) عماجة فلغزفوية)
فاس) (000000 (- طريق صفرو فاس)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فملفيد محمد):)800)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
 200 (: مصطفى) فملفيد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) محمد  فملفيد  فلسيد 
عين) طريق  نزهة  تجزئة   2/ج2)

فلشقف)000000)فاس فملغرب.
فلسيد فملفيد مصطفى عنوفنه(ف))
عماجة لغزفوية زنقة طنجة فلشقة)19 
فلطابق فلخامس شاجع موالي جشيد)
فالطلس فاس)000000)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) محمد  فملفيد  فلسيد 
عين) طريق  نزهة  تجزئة   2/ج2)

فلشقف)000000)فاس فملغرب
فلسيد فملفيد مصطفى عنوفنه(ف))
عماجة لغزفوية زنقة طنجة فلشقة)19 
فلطابق فلخامس شاجع موالي جشيد)
فالطلس فاس)000000)فاس فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)20) نا ر)2022 

تحت جقم)286.
613I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

AMRAN CASH
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 OUARZAZATE DES SERVICES
JURIDIQUES ET FISCAUX

فلشقة 1 فلطابق 1 بلوك L جقم 
6 مكرج شاجع موالي فلطاهر بن 

عبد فلكريم حي فملقاومة وجزفزفت ، 

5000 ، وجزفزفت فملغرب
AMRAN CASH شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مركز فنزفل 
سيبوف فمرزكان وجزفزفت - 5000  

وجزفزفت فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

11821
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (21
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.AMRAN CASH
غرض فلشركة بإ جاز):)•)

.TRANSFERT DES FONDS
.Négoce (•

 Fournitures des (•
.bureaux

مركز) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
(- وجزفزفت) فمرزكان  سيبوف  فنزفل 

5000 )وجزفزفت فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلسيد سعيد ف ت محند)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
محند) ف ت  سعيد  فلسيد 
دوفج فنزفل سيبوف وجزفزفت) عنوفنه(ف))

5000 )وجزفزفت فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
محند) ف ت  سعيد  فلسيد 
دوفج فنزفل سيبوف وجزفزفت) عنوفنه(ف))

5000 )وجزفزفت فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
تحت) (- بتاجيخ) بوجزفزفت  فالبتدفئية 

جقم).
614I

MH CONSEIL

YOJN
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MH CONSEIL
 LOT VIADICCI RES RANIA IMM
 F 1ER(ETG(AIN(HARROUDA،
28630، mohammedia(MAROC

YOJN شركة ذفت مسؤلية محدودة 
ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 
فيادي�شي فقامة جفنيا عماجة ف 
فلطابق 1 جقم 2 عين حرودة 

محمد ة - 20630 فملحمد ة فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

29699
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 06) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
. YOJN(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي.
تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
ف) عماجة  جفنيا  فقامة  فيادي�شي 
فلطابق)1)جقم)2)عين حرودة محمد ة)

-)20630)فملحمد ة فملغرب).
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: تفرنت) محمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) تفرنت  محمد  فلسيد 

عين) ( 8 جقم) (02 ط) فلوفاء) تجزئة 

فملحمد ة) (20630 فملحمد ة) حرودة 

فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) تفرنت  محمد  فلسيد 

عين) ( 8 جقم) (02 ط) فلوفاء) تجزئة 

فملحمد ة) (20630 فملحمد ة) حرودة 

فملغرب)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ) 2) نا ر)

2022)تحت جقم)150.

615I

ALTAGRO sarl au

ALTAGRO sarl au
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ALTAGRO sarl au

17 بلوك س زنقة فلحسيمة فألطلس 

جقم 2 ، 0000ج، فاس فملغرب

ALTAGRO sarl au شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 17 بلوك 

س ج زنقة فلحسيمة فألطلس جقم 2 - 

0000ج فاس فململكة فملغربية

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

70965

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ALTAGRO sarl au
بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
و) فلحبوب  بالتقسيط  و  بالجملة 

فألدوية فلفالحية.
17)بلوك) عنوفن فملقر فالرتماعي):)
س ج زنقة فلحسيمة فألطلس جقم)2)-)

0000ج)فاس فململكة فملغربية.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد بنسودة أحمد):)100)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) أحمد  بنسودة  فلسيد 
  LOT OUSSAMA RUE SANAA
 ROUTE IMOUZAR FES 0000ج

فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) أحمد  بنسودة  فلسيد 
  LOT OUSSAMA RUE SANAA
 ROUTE IMOUZAR FES 0000ج

فاس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)21) نا ر)2022 

تحت جقم)ج1112200155ج0 .
616I

زوبيب بوتغماس

STE PAREFECT AMIS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

زوبيب بوتغماس
فكنول فملركز تازة ، 5050ج، تازة 

فملغرب
STE PAREFECT AMIS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فملجازج 

تازة - 5000ج تازة فملغرب .
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
ج0 5.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2021 درنرب) ج2) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

لقرففلي) منيب  (ة)) فلسيد) تفويت 

500)حصة فرتماعية من أصل)500 

فلحسين) (ة)) فلسيد) لفائدة  حصة 

جفالي بتاجيخ)ج2)درنرب)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

25) نا ر) بتاجيخ) بتازة  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)7ج.

617I

MH CONSEIL

HADI METAL
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MH CONSEIL

 LOT VIADICCI RES RANIA IMM

 F 1ER(ETG(AIN(HARROUDA،

28630، mohammedia(MAROC

HADI METAL شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم  9  

تجزئة فملروة شالالت فملحمد ة - 

20630 فملحمد ة فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

29711

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (01

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 HADI (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.METAL

غرض فلشركة بإ جاز):)فالنشاءفت)

فملعدنية).

عنوفن فملقر فالرتماعي):)جقم) 9  

(- فملحمد ة) شالالت  فملروة  تجزئة 

20630)فملحمد ة فملغرب).

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلوصيلي) خالد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فلوصيلي  خالد  فلسيد 

 1 طابق) جقم) 9 ) فملروة  تجزئة 

فلشالالت فملحمد ة)20630)فملحمد ة)

فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فلوصيلي  خالد  فلسيد 

 1 طابق) جقم) 9 ) فملروة  تجزئة 

فلشالالت فملحمد ة)20630)فملحمد ة)

فملغرب)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)25) نا ر)

2022)تحت جقم)157.

618I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

REVGEO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

REVGEO شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 5 زنقة 

محمد غريط ، حي فلسعادة فاس - 

0000ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

709 1

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.REVGEO

خبيب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مساح-)أو طبوغرففي.

زنقة) (5 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

(- حي فلسعادة فاس) (، محمد غريط)

0000ج)فاس فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: نحود) سعيد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) نحود  سعيد  فلسيد 

فمزوجن) فألمل  تجزئة  ( 5 عماجة) ج1)

2000ج)فلحسيمة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) نحود  سعيد  فلسيد 

فمزوجن) فألمل  تجزئة  ( 5 عماجة) ج1)

2000ج)فلحسيمة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بفاس بتاجيخ)20) نا ر)2022 

تحت جقم)287.

619I
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IBK Consulting

 ESPACE SUD
CONSTRUCTION

إعالن متعدد فلقرفجفت

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
 ESPACE SUD CONSTRUCTION

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: مركز 
تنالت - 87552 شتوكة ف ت باها 

فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.1765

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
تم فتخاذ) (2022 19) نا ر) فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 جقم) قرفج 
فلشركة) فملال  جأس  زيادة  ما لي:)
إلى) دجهم  (1. 00.000,00 من)
قدجه) بمبلغ  2.000.000,00دجهم،)
بمقدفج) محرج  600.000,00دجهم 
فلربع)()¼)أي150.000,00)دجهم))عن)

طريق فلحساب فلجاجي فلشركاء.
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
تحيين فلقانون فألسا�شي للشركة تبعا)

للتعد الت
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:6 جقم) بند 
فحمد ب) توثي  فلسيد  ساهم  ما لي:)
توثي) فلسيد  و  دجهم  (1.000.000
ومجموع) دجهم  (1.000.000 ب) علي 

فلرفسمال هم)2.000.000)دجهم
بند جقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)
دجهم) (2.000.000 فلشركة:) جأسمال 
بقيمة) حصة  (20.000 فلى) مقسمة 
100)للحصة مكتتبة ومحرجة بمقدفج)
فلربع)()¼)أي150000)دجهم))مقسمة)
 10.000 فحمد) ثوتي  فلسيد  كالتالي 
 10.000 علي) توثي  فلسيد  و  حصة 

حصة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بانزكان  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)180.
620I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE GROUP ZAG AAMAL
SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي فلتقدم بلوك 2 جقم 07 فلسماجة 

ES-SMARA(MAROC ،72000 ،
 STE GROUP ZAG AAMAL SARL
AU شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد
 LOT EL وعنوفن مقرها فإلرتماعي
 WAHDA(BLOC(G(N°797 BIS(ES
SEMARA - 72000 فلسماجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
ج259

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 18) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
. GROUP ZAG AAMAL SARL AU

فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)
فلعامة.

 LOT EL (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
 WAHDA(BLOC(G(N°797(BIS(ES
SEMARA(-(72000)فلسماجة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلهرفس) خالد  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فلهرفس  خالد  فلسيد 
فلزفك) (81010 زنقة ليبيا فلزفك فسا)

فسا فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) فلهرفس  خالد  فلسيد 
فلزفك) (81010 زنقة ليبيا فلزفك فسا)

فسا فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) فالبتدفئية بالسماجة بتاجيخ)

2022)تحت جقم)22/2022.

621I

FUDICAIRE ISMAILI

STTE RAMLI SAID
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي فلتقدم بلوك 2 جقم 07 فلسماجة 

ES-SMARA(MAROC ،72000 ،
STTE RAMLI SAID شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 

 DEMICILIEE CHEZ CENTRE
 D›AFFAIRES SMARA AV

 HASSSAN(II 1ER(ETAGE(N° 04
ES(SEMARA - 72000 فلسماجة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

2589
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  1) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 STTE (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.RAMLI SAID
فالستيبفد) (: غرض فلشركة بإ جاز)

و فلتصد ر.

(: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 DEMICILIEE CHEZ CENTRE
 D’AFFAIRES SMARA AV
 HASSSAN(II(1ER(ETAGE(N°(04(ES
SEMARA(-(72000)فلسماجة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد سعيد جملي):)1.000)حصة)
بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) جملي  سعيد  فلسيد 
هولندف)62253)دجيوش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) جملي  سعيد  فلسيد 
هولندف)62253)دجيوش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) فالبتدفئية بالسماجة بتاجيخ)

2022)تحت جقم)19/2022.
622I

FIDSAGE SARLAU

TOTAL CHRONO 
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
9 1 شاجع لال  اقوت فلطابق فلثالث 
فلرقم 71 ، 20080، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب
 TOTAL CHRONO شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي محطة 
طوطال فلنسيم. فلحي فلصناعي 

لساسفة.لساسفة.طريق بوسكوجة. 
- 2ج202 فلدفجفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

525227
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) ج0)
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مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 TOTAL(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. CHRONO
توزيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
ماجكات) رميع  وفصالح  وتركي  

فلكرونو تاكيغرفف.
معا رة فلكرونو تاكوغرفف)،

وأرهزة) موفد  رميع  فستيبفد 
أكثب) وبشكل  فلصناعية  فلساعات 
وفملسافة) فلقياس  أدوفت  تحد ًدف 

(فلكرونو تاكيجرفف وملحقاته))
أعمال ودعا ة متنوعة.

محطة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلصناعي) فلحي  فلنسيم.) طوطال 
لساسفة.لساسفة.طريق بوسكوجة.)-)

2ج202)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
جشيد) فلصقلي  فلعثماني  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
جشيد) فلصقلي  فلعثماني  فلسيد 
كلثوم) تجزئة  مكة  شاجع  عنوفنه(ف))
فلدفج) (20150 كالفوجني) (50 جقم)

فلبيصاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
جشيد) فلصقلي  فلعثماني  فلسيد 
كلثوم) تجزئة  مكة  شاجع  عنوفنه(ف))
فلدفج) (20150 كالفوجني) (50 جقم)

فلبيصاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 09 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 
42690- جقم) تحت  (2021 درنرب)

.803765
623I

FIDSAGE SARLAU

AQUAPLANETE SARLAU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
جفع جأسمال فلشركة

FIDSAGE SARLAU
9 1 شاجع لال  اقوت فلطابق فلثالث 
فلرقم 71 ، 20080، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب
AQUAPLANETE SARLAU شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج فوالد 
فحمد جقم 685 دفج بوعزة فلنوفصر - 

ج2722 فلدفج فلبيصاء فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.19 289

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم) (2021 درنرب) 1ج) في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
 10.000« أي من) دجهم«) ( 90.000»
عن) دجهم«) (500.000« إلى) دجهم«)
د ون) مع  مقاصة  إررفء) (: طريق)
فلشركة فملحددة فملقدفج و فملستحقة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 
 نا ر)2022)تحت جقم)994-807880.
624I

بابي فود مغرب

LES TROIS AREQUIERS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مرفقبي فلحسابات

بابي فود مغرب
05, شاجع سجلماسة بلفد ر فلدفج 
فلبيضاء، 00ج20، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب
LES TROIS AREQUIERS »شركة 

فملساهمة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: 05 شاجع 
سجلماسة بلفد ر فلدفج فلبيضاء - 

فلدفج فلبيضاء فملغرب .
»تعيين مرفقبي فلحسابات«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.222791

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)0ج)شتنرب)2021

فلحسابات) مرفقبي  تعيين  تقرج 
خالل فلسنوفت فملالية فلتالية:)

-)2021. 2022.ج202
فألشخاص فلطبيعيون:)
فألشخاص فملعنويون:)

AHEC COUNSULTING)»شركة)
بصفتها) فملحدودة«) فملسؤولية  ذفت 
مقرها) وفلكائن  فلحسابات  مرفق  
فالرتماعي ب:)5  )شاجع عبد فملومن)
فلدفج) (22000 جقم) 2،) (5 فلطابق)
بالسجل) وفملسجلة  فملغرب  فلبيضاء)

فلتجاجي تحت جقم:)-
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 07 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)505ج80.
625I

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

SARYDWA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CENTRE DE GESTION TINGHIR
 N°360 AVENUE(MOHAMED
 V(TINGHIR(TINGHIR، 45800،

TINGHIR MAROC
SARYDWA شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي ف ت 
بوملان تنغيب - 5800  تنغيب فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
1789

 16 في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021  ونيو)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SARYDWA
و) فلبناء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالشغال فملختلفة.
حي ف ت) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

بوملان تنغيب)-)5800 )تنغيب فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: حندقي) فلبشيب  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) حندقي  فلبشيب  فلسيد 
تنغيب) ( 5800 تنغيب) بوملان  ف ت  حي 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) حندقي  فلبشيب  فلسيد 
تنغيب) ( 5800 تنغيب) بوملان  ف ت  حي 

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج2) ونيو) بتاجيخ) بتنغيب  فالبتدفئية 

2021)تحت جقم)-.

626I

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

 MORROCAN
 AUTOMOTIVE GREEN

SERVICES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

CENTRE DE GESTION TINGHIR
 N°360 AVENUE(MOHAMED
 V(TINGHIR(TINGHIR، 45800،

TINGHIR MAROC
 MORROCAN AUTOMOTIVE
GREEN SERVICES شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 01 

فلحي فلصناعي - 5800  تنغيب فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

2187
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في مؤجخ  حر  عقد   بمقت�شى 

2018)تم إعدفد فلقانون)  18)أكتوبر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 MORROCAN AUTOMOTIVE

.GREEN SERVICES

فصالح) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

زراج فلسياجفت.

 01 جقم) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

فلحي فلصناعي)-)5800 )تنغيب فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: فبرفهيم) فلعربي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

(: فلرحمان) عبد  بن  د ر  فلسيد 

500)حصة بقيمة)100)دجهم للحصة)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فبرفهيم عنوفنه(ف)) فلعربي  فلسيد 

تنغيب) ( 5800 تنغيب) فميضر  دوفج 

فملغرب.

فلرحمان) عبد  بن  د ر  فلسيد 

  5800 دوفج فميضر تنغيب) عنوفنه(ف))

تنغيب فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فبرفهيم عنوفنه(ف)) فلعربي  فلسيد 

تنغيب) ( 5800 تنغيب) فميضر  دوفج 

فملغرب

فلرحمان) عبد  بن  د ر  فلسيد 

  5800 دوفج فميضر تنغيب) عنوفنه(ف))

تنغيب فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

شتنرب) (17 بتاجيخ) بتنغيب  فالبتدفئية 

2021)تحت جقم)-.

627I

cabinet(fiduciaire(zghoud

MANIFQUE BOIS SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

cabinet(fiduciaire(zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE(EDDAI(N°2 ،
90010، TANGER(MAROC

 MANIFQUE BOIS SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي ساحة 
فلردفني زنقة سينا فقامة بتهوفن 
2 طابق ج جقم 82 طنجة طنجة 

90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج80ج12
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.MANIFQUE BOIS SARL AU
فلنجاجة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

بيع و تركي 
فشغال متنوعة للبناء.

ساحة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 2 بتهوفن) فقامة  سينا  زنقة  فلردفني 
طابق)ج)جقم)82)طنجة طنجة)90000 

طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 20.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد دشيبي عي�شى):)200)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) عي�شى  دشيبي  فلسيد 
52)جقم) )بن د بان) حي بروفقة زنقة)

90020)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) عي�شى  دشيبي  فلسيد 
52)جقم) )بن د بان) حي بروفقة زنقة)

90020)طنجة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250258.

628I

GOLDEN PARTNERSHIP

LABEL ENERGIE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

GOLDEN PARTNERSHIP
 AV ABDELKRIM KHATTABI

 RESIDENCE(IMANE(APPT 18 ،
40000، MARRAKECH(MAROC

LABEL ENERGIE شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم  17 

دوفج شعوف فلعيادي - 0000  
مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
ج12178

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 LABEL(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. ENERGIE
 1- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فإلستيبفد وفلتصد ر.

أو) للوقود  فلجملة  تجاجة  (

وفلشحوم) وفلزيوت  فلسائل  فلوقود 

فلصناعية.
جقم) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

  0000 (-  17)دوفج شعوف فلعيادي)

مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: توفيق) فألمكاجي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فألمكاجي توفيق عنوفنه(ف))
 126 جقم) (1 عباد) سيدي  تجزئة 

0000 )مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فألمكاجي توفيق عنوفنه(ف))
 126 جقم) (1 عباد) سيدي  تجزئة 

0000 )مرفكش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1722ج1.

629I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

PARK HOUSE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV(DES(F.A.R(BUREAU(N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC

PARK HOUSE شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي متجر 
جقم 5، 6 و 7، شاجع ولي فلعهد م.ج 

بجان  مصحة أكدفل ملع  فلخيل 

فاس - 0000ج فاس فململكة فملغربية
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تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
70991

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 PARK (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.HOUSE
فستغالل) (: غرض فلشركة بإ جاز)
بالتقسيط) بيع  و  صنع  (- مقهى)
بسعر) مطعم  (- فلحلوية) فملعجنات 

تابت.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)متجر جقم)
5،)6)و)7،)شاجع ولي فلعهد م.ج بجان )
(- مصحة أكدفل ملع  فلخيل فاس)

0000ج)فاس فململكة فملغربية.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلسيدة فاطمة ضرضوج)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
ضرضوج) فاطمة  فلسيدة 
عنوفنه(ف))ج1 )شاجع عمر بنجلون حي)
0000ج)فاس فململكة) فألدفجسة فاس)

فملغربية.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
ضرضوج) فاطمة  فلسيدة 
عنوفنه(ف))ج1 )شاجع عمر بنجلون حي)
0000ج)فاس فململكة) فألدفجسة فاس)

فملغربية
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ) 2) نا ر)2022 

تحت جقم)22/  ج.

630I

FLASH ECONOMIE

 EXPERT SOLUTIONS
INVEST

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

»EXPERT SOLUTIONS INVEST «
تأسيس شركة محدودة فملسؤولية 

بشريك وحيد
فلعرفي) فلعقد  بمقت�شى  (- (I
ج2  فلبيضاء،) وم) بالدفج  فملؤجخ 
تمت صياغة فلقانون) (،2021 درنرب)
فألسا�شي لشركة محدودة فملسؤولية)
فلسيدة) طرف  من  وحيد،) بشريك 
فلجنسية،) مغربية  بنكيبفن،) سعاد 
فملولودة  وم):)25)أكتوبر)1964)بالدفج)
فلبيضاء) بالدفج  فلقاطنة  فلبيضاء،)
فلحاملة) فنفا،) نيس،) شاجع  (،02 (–
(: عدد) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.B81255ج
لها فلخصائص فلتالية:

 EXPERT (« فلتسمية:) (•
 » SOLUTIONS INVEST

من) فلغرض  فلهدف:) (•
فلشركة هو فلقيام في كل من فملغرب)
وفلخاجج،)سوفء)لصالحها أو نيابة عن)
أطرفف ثالثة،)في فلتمثيل أو فملشاجكة:
وتشغيل ومرفقبة وإدفجة) إنشاء) (-
فلشركات) رميع  وتنسيق  وتوريه 
فلشركات) رميع  من  فلشركات  أو 
فلصناعية) أو  فلتجاجية  فلشركات  أو 

فلتعد نية أو فلزجفعية أو فلعقاجية.
أو) حصة  على  فالستحوفذ  (-
مصلحة،)بأي شكل كان،)في فلشركات)

أو فلشركة فملذكوجة؛
أو) فلتعيينات  رميع  دجفسة  (-

فالستثماجفت.
وفلبحوث) فلدجفسات  رميع  (-
وفلتجاجب وفالختباجفت فلخاصة بكل)

فلتقنيات أو فلصناعات.
فالختبفع) برفءفت  رميع  حيازة  (-
وفالمتيازفت) وفلعمليات  وفلتبفخيص 

وفلتنازل عنها وفستخدفمها؛
فملعامالت) رميع  عام،) وبشكل 
وفلصناعية) وفلتجاجية  فملالية 
من) بأي  تتعلق  قد  فلتي  وفملنقولة 

فملذكوجة أعاله أو أي أشياء) فألشياء)
أخرى مماثلة أو ثانوية..

(،167 فالرتماعي:) فملقر  (•
فليمامة) إقامة  فملومن،) عبد  شاجع 
فلدفج) (،2 فلرقم) فألول،) فلطابق  (،A

فلبيضاء.
فبتدفءف) سنة  (99 مدة فلشركة:) (•

من تاجيخ تأسيس فلشركة.
جأسمال) حدد  فلشركة:) •جأسمال 
فلشركة في مبلغ مائة ألف)(100.000) 
 (1.000) ألف) على  موزعة  دجهم 
حصة فرتماعية من فئة مائة)(100) 
دجهم للحصة فلوفحدة مكتتبة كلها)
فلشريك) باسم  كليا،) ومحرجة  نقدف 

فلوحيد،)فلسيدة سعاد بنكيبفن.
تسييب) عهد  فإلدفجة:) (•
للسيدة) محدودة،) غيب  ملدة  فلشركة 
فلجنسية،) مغربية  بنكيبفن،) سعاد 
فملولودة  وم):)25)أكتوبر)1964)بالدفج)
فلبيضاء) بالدفج  فلقاطنة  فلبيضاء،)
فلحاملة) فنفا،) نيس،) شاجع  (،02 (–
(: عدد) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

 .B81255ج
فلسنة فلجبائية:)من فاتح  نا ر) (•

إلى غا ة)1ج)درنرب.
-)تم فإل دفع فلقانوني باملحكمة) (II
 07 ،) وم) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 
 نا ر)2022،)تحت فلرقم):)807606،)
وسجلت فلشركة بالسجل فلتجاجي في)
نفس فليوم)،)تحت فلرقم):)528089.
631I

FLASH ECONOMIE

MAINTENIUM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

» MAINTENIUM «
تأسيس شركة محدودة فملسؤولية

فلعرفي) فلعقد  بمقت�شى  (- (I
ج0  (: فلبيضاء،) وم) بالدفج  فملؤجخ 
فلقانون) تمت صياغة  (،2022  نا ر)
فألسا�شي لشركة محدودة فملسؤولية،)

لها فلخصائص فلتالية):
 »MAINTENIUM« •فلتسمية:)

شركة محدودة فملسؤولية.)
فلغرض من فلشركة هو) •فلهدف:)

وفلخاجج،) فملغرب  من  كل  في  فلقيام 

لصالحها أو نيابة عن أطرفف) سوفء)

ثالثة،)في فلتمثيل أو فملشاجكة:

رميع أنشطة تقد م فلخدمات) (-

فملرففق«) »إدفجة  باسم) فملعروفة 
فألخرى) فملتنوعة  فألعمال  وأنشطة 

وفملجتمعات) للشركات  فملخصصة 

فلتي لديها سلطة متعاقدة،)مثل:

ودجفسة) ودخول  فستقبال  (*

وتنسيق وإجشاد وفستشاجة وتخطيط)

وتنظيم وفلبحث عن فألدفء.

فلعامة،) فلخدمات  إدفجة  (*

فلجد دة) فألعمال  فملمتلكات،) إدفجة 

فلتطوير،) وصيانة فلتبكيبات فلفنية،)

(أعمال) وفلصيانة) فلتخطيط 

وفلساللم) فملقيمين  فلتشطيبات،)

فلترب د) فلغسيل،) فملتحركة،)

وفلتكييف،)إلخ).

تنظيف) تموين،) سيبج،) كون  (*

مساحات) بستنة  فملباني،) وصيانة 

خضرفء،)أمن،)حرفسة.

وفلخدمات) فلنقل  إدفجة  (-

فللورستية.

رميع) فملشتبكة،) فمللكية  نقابة  (-

أنوفع فملباني:)فلتنظيم فإلدفجي،)تنفيذ)

فلحفاظ) فملشتبكة،) فمللكية  قوفعد 

مهمة) وأي  فملشتبكة،) فألرزفء) على 

أخرى تتعلق بالتجاجة فلنقابية.

-)إنجاز كافة فلخدمات في فملجاالت)

فملذكوجة أعاله.

مشاجكة فلشركة في رميع فألعمال)

فلتجاجية أو فلشركات فلتي تم إنشاؤها)
أو فلتي سيتم إنشاؤها،)وفلتي قد تكون)

مرتبطة بشكل مباشر أو غيب مباشر)

بغرض فلشركة أو بأي غرض مشابه)

أو) وال سيما فلشركات  أو ذي صلة،)

فلشركات فلتي  كون هدفها فملؤس�شي،)

وهذف بأي وسيلة،)وال سيما من خالل)

إنشاء)شركات رد دة أو مساهمات أو)

عمليات فندماج أو مشاجيع مشتبكة..

•فملقر فالرتماعي:)167،)شاجع عبد)

فلطابق) (،A فليمامة) إقامة  فملومن،)

فألول،)فلرقم)2،)فلدفج فلبيضاء.
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فبتدفءف) سنة  (99 فلشركة:) •مدة 
من تاجيخ تأسيس فلشركة.

فلشركة:) جأسمال  (•
مبلغ) في  فلشركة  جأسمال  حدد 
موزعة) دجهم  مليون  ((1.000.000(
(10.000))حصة فرتماعية من) على)
فلوفحدة) للحصة  دجهم  ((100) فئة)
(¼ منها) ومحرج  نقدف  كلها  مكتتبة 
(مائتان) (250.000.00 أي:) (فلربع))
وخمسون ألف))دجهم،)وموزعة على)
كما) فملالية  دفوعاتهم  بقدج  فلشركاء)

 لي:
(: فلسيد محمد حفيظي)

6.000)حصة.
 MELECTRICAL« شركة:)

(: (»EXPORT(–(Sarl(Au
000. )حصة.

عهد تسييب فلشركة ملدة) •فإلدفجة:)
غيب محدودة،)للسيد محمد حفيظي،)
ببني) درنرب) 198) ج0) فملولود  وم:)
مالل،)فلقاطن بخنيفرة)–)بلوك) 0،)
فلربيع،) فم  حي  (،15 جقم) ج0،) زنقة)
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.V229616(:عدد
فلسنة فلجبائية:)من فاتح  نا ر) (•

إلى غا ة)1ج)درنرب.
-)تم فإل دفع فلقانوني باملحكمة) (II
 21 (: فلبيضاء،) وم) بالدفج  فلتجاجية 
 نا ر)2022،)تحت فلرقم):)ججج809،)
وسجلت فلشركة بالسجل فلتجاجي في)
نفس فليوم،)تحت فلرقم):)15ج529.

632I

SABIRI(AUDIT(&(ADVISORY

بيل باوور كونسلتنغ
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
جفع جأسمال فلشركة

SABIRI(AUDIT & ADVISORY
57ج, شاجع محمد فلخامس, طابق 
9, جقم 2 ، 20250، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب
بيل باووج كونسلتنغ شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 120 شاجع 
فلحزفم فلكبيب فلطابق فلرفبع جقم 21 

- 20000 فلدفجفلبيضاء فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
7 287ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم) (2021 درنرب) (21 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
«000. 88)دجهم«)أي من)»100.000 
عن) دجهم«) (98 .000« إلى) دجهم«)
د ون) مع  مقاصة  إررفء) (: طريق)
فلشركة فملحددة فملقدفج و فملستحقة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)0ج8092.

633I

AZNCAD SERVICE

 STE AZNCAD SERVICE
SARLAU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

AZNCAD SERVICE
زنقة فملالزم عمي بلعيد ج0 طاطا ، 

000 8، طاطا فملغرب
 STE AZNCAD SERVICE SARLAU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 

فملالزم عمي بلعيد فلرقم ج - 000 8 
طاطا فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
681

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 أكتوبر) (19
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.AZNCAD SERVICE SARLAU
بإ جاز) فلشركة  غرض 
 HEBERGEMENT (:
 TOURISTIQUE ET AUTRES
 SERVICES DE COURTE
 DUREE ET RESTAURATION,
 CONDITIONNEMENT ET
 EMBALLAGE ET LIVRAISON,
 IMPORT ET EXPORT, NEGOCE,
 OPERATIONS COMMERCIALES,

.TRAVAUX DIVERS
زنقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 8 000 (- ج) فملالزم عمي بلعيد فلرقم)

طاطا فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: ويدفني) فلسيد  وسف 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) ويدفني  فلسيد  وسف 
حي خط فلرملة)01)زنقة وجزفزفت جقم)

58 70000)فلعيون فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) ويدفني  فلسيد  وسف 
حي خط فلرملة)01)زنقة وجزفزفت جقم)

58 70000)فلعيون فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
نونرب) (16 بتاجيخ) بطاطا  فالبتدفئية 

2021)تحت جقم)118/21.
634I

برفكت رسيون

برياك
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص
برفكت رسيون

فاللفة جياض فاللفة، 20100، 
فلدفجفلبيضاء فملغرب

برياك شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 
28زنقة دفكس فلصخوج فلسودفء 

فلدفجفلبيضاء 20500 فلدفجفلبيضاء 

فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.63267

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2021 درنرب) (22 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

 850 فجيك جيفا) (ة)) تفويت فلسيد)

 1.150 أصل) من  فرتماعية  حصة 

حصة لفائدة فلسيد)(ة))كيوم بوغن)

بتاجيخ)22)درنرب)2021.

00ج  فجيك جيفا) (ة)) تفويت فلسيد)

 1.150 أصل) من  فرتماعية  حصة 

رولين) (ة)) فلسيد) لفائدة  حصة 

درنرب) (22 بتاجيخ) مد نة  ماتياس 

.2021

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 18 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808767.

635I

برفكت رسيون

برياك
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

برفكت رسيون

فاللفة جياض فاللفة، 20100، 

فلدفجفلبيضاء فملغرب

برياك شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 
28زنقة دفكس فلصخوج فلسودفء 

فلدفجفلبيضاء 20500 فلدفجفلبيضاء 

فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.63267

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

2021)تم تعيين) 22)درنرب) فملؤجخ في)

مسيب رد د للشركة فلسيد(ة))بوغن)

كيوم كمسيب وحيد.
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تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808767.

636I

SABIRI(AUDIT(&(ADVISORY

بيل باوور كونسلتنغ
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
خفض جأسمال فلشركة

SABIRI(AUDIT & ADVISORY

57ج, شاجع محمد فلخامس, طابق 

9, جقم 2 ، 20250، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

بيل باووج كونسلتنغ شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 120 شاجع 

فلحزفم فلكبيب فلطابق فلرفبع جقم 21 

- 20000 فلدفجفلبيضاء فملغرب.

خفض جأسمال فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

7 287ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تم) (2021 درنرب) (21 في) فملؤجخ 

خفض جأسمال فلشركة بمبلغ قدجه)

«000. 88)دجهم«)أي من)»000. 98 

عن) دجهم«) (100.000« إلى) دجهم«)

طريق):)-.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)0ج8092.

637I

FIDUNIVERSEL

كامبرو
إعالن متعدد فلقرفجفت

FIDUNIVERSEL

 AVENUE HASSAN SEGHIR جج

 CASABLANCA، 20030،

CASABLANCA MAROC

كامربو »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: إقامة 
جفائيل كنان ج، فلطابق فلثاني جقم 
20، - 20100 فلدفج فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

517ج0ج.
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)ج2)درنرب)2021
تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

فلذي  نص على) قرفج جقم فألول:)
يسلم) مغزج  فلسيد  وسف  ما لي:)
وينقل بالضمانات فلعاد ة وفلقانونية)
فلذي  قبل) نظيب  فملصطفى  للسيد 
مائة سهم)(100))سهم من مائتي سهم)

)200))فلتي  ملكها في فلشركة.
فلذي  نص على) (: قرفج جقم فلثاني)
ما لي:)بعد فلتصد ق على بيع فألسهم)
شريكين) مع  نفسها  فلشركة  تجد  (،
ذفت) شركة  من  تتحول  وبالتالي  (،
مسؤولية محدودة ذفت شريك وفحد)

إلى شركة ذفت مسؤولية محدودة
فلذي  نص على) قرفج جقم فلثالث:)
فلجمع فلعام غيب فلعادي) أثناء) ما لي:)
وتقدم فلسيد  وسف مغزج باستقالة)
وتمت) للشركة  كمد ر  منصبه  من 

فملوففقة عليها
فلذي  نص على) قرفج جقم فلرفبع:)
تقرج تعيين مد رين مشاجكين) ما لي:)

لفتبة غيب محدودة:
فلذي  نص) فلخامس:) جقم  قرفج 
زيادة) فلعام  فلجمع  قرج  ما لي:) على 
 180.000.00 بمبلغ) فملال  جأس 
إلى) (20.000.00 من) ليصبح  دجهم 
200.000.00)دجهم عن طريق فلدفع)
فلنقدي في فلحساب فلبنكي للشركة.)
ألف) (مائة  مغزج) فلسيد  وسف 
فلسيد) دجهم  (100،000.00 دجهم))
دجهم)) ألف  (مائة  نظيب) فملصطفى 

100،000.00)دجهم
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
فلذي  نص) بند جقم فألول شكل:)
ذفت) شركة  من  تتحول  ما لي:) على 
مسؤولية محدودة ذفت شريك وفحد)

إلى شركة ذفت مسؤولية محدودة.

فملساهمات:) فلسادس  جقم  بند 

فلذي  نص على ما لي:)فلسيد  وسف)

مغزج)(مائة ألف دجهم))100،000.00 

(مائة) نظيب) فملصطفى  فلسيد  دجهم 

ألف دجهم))100،000.00)دجهم

بند جقم فلسابع:جأسمال فلشركة:)

فلذي  نص على ما لي:)تم تحد د جأس)

(مائتا) (- دجهم.) (200.000 فملال بمبلغ)

 2000 وهو مقسم إلى) (، ألف دجهم))

(، للسهم) دجهم  (100 بقيمة) سهم 

ورميعها مكتتبة نقًدف.)تم توزيع هذه)

فلسيد) (- فلتالي:) فلنحو  على  فألسهم 

فلسيد) (- سهم) (1000 مغزج)  وسف 

1000)سهم هذف هو) فملصطفى نظيب)

إرمالي)2000)سهم

عشر:مسيب) فلثالت  جقم  بند 
فلشركة:)فلذي  نص على ما لي:)تقرج)

غيب) لفتبة  مشاجكين  مد رين  تعيين 

من) (، مغزج) محدودة:فلسيد  وسف 

9)أكتوبر)1969)،) حمل جقم) موفليد)

BH 70526،)مغربي فلجنسية)،)ويقيم)
نصيب) فبن  مو�شى  زنقةفبن  (106 في)
فملصطفى) جفمي2جقم-9فلسيد  فقامة 

 01/01/1976 موفليد) من  نظيب 

 حمل فلجنسية فملغربية جقم فلبطاقة)

فلوطنية)جW192 8)ويقيم في تجزئة)

كمال)02)بلوك ب)673)سطات

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809750.

638I

idaraty

NAKOBI LOGISTIC
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

idaraty

 rue(tarik(ibn(ziad(n)105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،

tanger maroc

NAKOBI LOGISTIC شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلنهضة 

264 زنقة 91 جقم 2 فلطابق 2 جقم 

ج - 90000 طنجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

755ج12

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.NAKOBI LOGISTIC

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبضائع.

فلنهضة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
264)زنقة)91)جقم)2)فلطابق)2)جقم)ج 

-)90000)طنجة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فلنقوبي بدج):)1.000)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلنقوبي بدج عنوفنه(ف))مركز)

فالجبعاء) سوق  (90000 ميمونة) اللة 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلنقوبي بدج عنوفنه(ف))مركز)

فالجبعاء) سوق  (90000 ميمونة) اللة 

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2) نا ر) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250212.

639I
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لوكسر للحسابات

ANASS-AD.IMP.EXP
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
1  شاجع بركان فلطابق فلثاني جقم   

، 60000، وردة فملغرب
ANASS-AD.IMP.EXP شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 15 زنقة 
فلخيمة 21 حي زخميم - 60000 

وردة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

38635
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (1 
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ANASS-AD.IMP.EXP
بيع قطع) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلغياج و تصد ر و فستبفد.
زنقة) (15 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
 60000 (- زخميم) حي  (21 فلخيمة)

وردة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلدباني) فنس  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 1.000 (: فلدباني) فنس  فلسيد 

بقيمة)100)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) فلدباني  فنس  فلسيد 
حي فملحمدي تجزىة فلوحدة زنقة فبو)
هريرة جقم)جج 60000)وردة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فلدباني  محمد  فلسيد 
حي فملحمدي تجزىة فلوحدة زنقة فبو)

هريرة جقم)جج 60000)وردة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 1) نا ر) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج17.
640I

STRUCTURE DES FACADES LEGERS

 STRUCTURE DES FACADES
LEGERS

إعالن متعدد فلقرفجفت

 STRUCTURE DES FACADES
LEGERS

 B-351 فقامة صفاء A  فملحل جقم
طريق تطوفن فلشرف فمغوغة ، 

90000، طنجة فملغرب
 STRUCTURE DES FACADES
LEGERS »شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة ذفت فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: حي فملنظر 
فلجميل شاجع عالل فلفا�شي فلطابق 

فالول جقم 28 - 90000 طنجة 
فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

ج  52.
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في) 1)درنرب)2021
تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
تحويل فملقر فالرتماعي فلحالي للشركة
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

جفع جأسمال فلشركة)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
على) فلذي  نص  جقم) :) بند 
تحويل فملقر فالرتماعي فلحالي) ما لي:)
للشركة من)»حي فملنظر فلجميل شاجع)
 28 عالل فلفا�شي فلطابق فالول جقم)
»فملحل) إلى) 90000)طنجة فملغرب«) (-
طريق) (B-351 فقامة صفاء) (A (جقم
 90000 (- فمغوغة) فلشرف  تطوفن 

طنجة فملغرب«.
على) فلذي  نص  (:6-7 جقم) بند 
بمبلغ) فلشركة  جأسمال  جفع  ما لي:)

من) أي  دجهم«) (90.000« قدجه)
 100.000« إلى) دجهم«) (10.000»
تقد م حصص) (: عن طريق) دجهم«)

نقد ة أو عينية.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2) نا ر) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)655.

641I

GESPROPRETE

GESPROPRETE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

GESPROPRETE
 ALLE(DES(CACTUS(N 18
 SIDI(ERNOUSSI ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GESPROPRETE شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
 ALLE DES وعنوفن مقرها فإلرتماعي
 CACTUS(N 18 SIDI(BERNOUSSI

20000 - فلدفجفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج2 529
في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 12) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.GESPROPRETE
-تنظيف) (: غرض فلشركة بإ جاز)

نوففذ فملتاررفلشقق
-تجاجة.

 ALLE DES(:(عنوفن فملقر فالرتماعي
 CACTUS N 18 SIDI BERNOUSSI

20000)-)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

مستحسن) فلعالي  عبد  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
مستحسن) فلعالي  عبد  فلسيد 
عنوفنه(ف))شاجع)6)نونرب جقم)643)ق ج)

20000)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
مستحسن) فلعالي  عبد  فلسيد 
عنوفنه(ف))شاجع)6)نونرب جقم)643)ق ج)

20000)فلدفجفلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)2626.
642I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

ISATEL - إيزاتيل
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

COMPTOIR DELTA CONSEIL
 N° 22 RUE 282 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20470، CASABLANCA(MAROC

ISATEL - إ زفتيل شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة(في طوج 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 162 زنقة 

تساوت مجموعة C فلولفة حي 
فلحسني - 0ج202 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.276803

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 25)درنرب) فملؤجخ في)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 
جأسمالها) مبلغ  إ زفتيل  (- (ISATEL
مقرها) وعنوفن  دجهم  (100.000
تساوت) زنقة  (162 فإلرتماعي)
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(- فلحسني) حي  فلولفة  (C مجموعة)
فلدفج فلبيضاء)فملغرب نتيجة) 0ج202)

ل):)فلتوقف فلتام ألنشطة فلشركة..
 162 ب) فلتصفية  مقر  حدد  و 
فلولفة) (C مجموعة) تساوت  زنقة 
فلدفج) 0ج202) فملغرب) فلحسني  حي 

فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

فلسيد(ة))عصام نبيل و عنوفنه(ف))
شقة) (17 عماجة) فألمل م س) ) د اج 
فلدفج) جج272) دفج بوعزة فلبيضاء) (5
فلبيضاء)فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و) وفاء) فلحسن  فلسيد(ة))
فلوليد ة) فضرفبن  دوفج  عنوفنه(ف))
200 2)فلزمامرة فملغرب كمصفي)(ة))

للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809763.

643I

AMERICAN WASH RAPID SERVICES

 AMERICAN WASH RAPID
SERVICES -AWRS

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

 AMERICAN WASH RAPID
SERVICES

75شاجع 11 نا ر طابق فالول جقم 
 CASABLANCA ،20000 ، 169

MAROC
 AMERICAN WASH RAPID

SERVICES -AWRS شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 75 شاجع 
11 نا رطابق1فلشقة 169 - 20000 

فلدفجفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529 21

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 AMERICAN WASH RAPID

.SERVICES(-AWRS

-تنظيف) (: غرض فلشركة بإ جاز)

تنجيد فلسياجفت

أو) إكسسوفجفت  (تارر  -سياجفت)

قطع غياج أو سياجفت)

-تجاجة).

75)شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)

 20000 (- 11 نا رطابق1فلشقة)169)

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: رعيجع) سعيد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) رعيجع  فلسيد سعيد 

عماجة) (7 س) م  فلربنو�شي  فمالك 

 28810 حرودة) عين  (2 فلرقم) (62

فملحمد ة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) رعيجع  فلسيد سعيد 

عماجة) (7 س) م  فلربنو�شي  فمالك 

 28810 حرودة) عين  (2 فلرقم) (62

فملحمد ة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)2625.

644I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

ILNESS DISTRIBUTION
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ILNESS DISTRIBUTION شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فملكت  

جقم 9 فقامة وفاء شاجع عالل 
فلفا�شي 0000  مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122117
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 ILNESS(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DISTRIBUTION
موزع) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملنتجات فلبصرية
فلبصرية) فملنتجات  -فستيبفد 

وفملرئية.
فملكت ) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
جقم)9)فقامة وفاء)شاجع عالل فلفا�شي)

0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد سعيد لوفتي):)1.000)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) لوفتي  سعيد  فلسيد 
 9 فلشقة) (157 عماجة) فكيدج  تجزئة 

0000 )مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) لوفتي  سعيد  فلسيد 
 9 فلشقة) (157 عماجة) فكيدج  تجزئة 

0000 )مرفكش فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج 21ج1.

645I

fidomek

MAXTRA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
MAXTRA شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فسماعيلية 
جقم 02 تجزئة يسرى 02 باب كبيش 

لعويجة - 50000 مكناس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

55225
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (15
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.MAXTRA
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فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
مختلفة

فملتاررة.
فلبستنة..

(: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فسماعيلية جقم)02)تجزئة يسرى)02 
باب كبيش لعويجة)-)50000)مكناس)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
مبلغ جأسمال فلشركة:)1.500.000 

دجهم،)مقسم كالتالي:
(: بوشيخي) فملجيد  عبد  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (15.000

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
بوشيخي) فملجيد  عبد  فلسيد 
شاجع) (18 فلزنقة) (06 جقم) عنوفنه(ف))
فلجرف) 50ج52) موالي علي فلشريف)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
بوشيخي) فملجيد  عبد  فلسيد 
شاجع) (18 فلزنقة) (06 جقم) عنوفنه(ف))
فلجرف) 50ج52) موالي علي فلشريف)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
26) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج1ج.
646I

GHALMY CONSEILS SARL AU

 ÉTABLISSEMENT
ARRACHAD SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

GHALMY CONSEILS SARL AU
 HAY(EL(BAHJA(N° 231 EL

 KELAA(DES(SRAGHNA ، 43000،
 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC
 établissement arrachad SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 

882 تجزئة فالمل فلعطاوية قلعة 

فلسرفغنة - 100ج  فلعطاوية فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1969
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) ج201) ماجس) (05
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.établissement arrachad SARL
فستغالل) (: غرض فلشركة بإ جاز)

مدجسة خاصة.
جقم) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
قلعة) فلعطاوية  فالمل  تجزئة  (882
فلسرفغنة)-)100ج )فلعطاوية فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 200.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 800 (: فرعيرب) فلزفهية  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
(: فرعيرب) عبدفللطيف  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
فلسيد خالد فرعيرب):)200)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيدة فلزفهية فرعيرب عنوفنه(ف))
فلساكن بحي فلعرصة جقم)6 100ج  

فلعطاوية فملغرب.
فرعيرب) عبدفللطيف  فلسيد 
عنوفنه(ف))جقم)877)حي فالمل)100ج  

فلعطاوية فملغرب.
عنوفنه(ف)) فرعيرب  خالد  فلسيد 
جقم)ج82)فلنخلة)2 000ج )فلعطاوية)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فرعيرب عنوفنه(ف)) فلزفهية  فلسيد 
فلساكن بحي فلعرصة جقم)6 100ج  

فلعطاوية فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بقلعة فلسرفغنة بتاجيخ)09 

أبريل)ج201)تحت جقم)ج201/ج7.

647I

malartci

SOCIETE MIRAL SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme(etage(BENI

 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

SOCIETE MIRAL SARL AU شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي موالي 

بوعزة بلوك 2 زنقة جقم  19 مكرج 

قصبة تادلة حي موالي بوعزة بلوك 

2 زنقة جقم  19 مكرج قصبة تادلة 

50جج2 قصبة تادلة فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.1615

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تم تحويل) (2021 نونرب) (08 فملؤجخ في)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

زنقة جقم) (2 »حي موالي بوعزة بلوك)

موالي) حي  تادلة  قصبة  مكرج  (19 

مكرج) زنقة جقم) 19) (2 بوعزة بلوك)

تادلة) قصبة  50جج2) تادلة) قصبة 

فلثاني) فلحسن  »شاجع  إلى) فملغرب«)

جقم) 2)بني مالل شاجع فلحسن فلثاني)

بني مالل) 000ج2) بني مالل) جقم) 2)

فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 06 بتاجيخ) تادلة  بقصبة  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)02.

648I

TT COMPTABILITE

AM RITAJ
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

TT COMPTABILITE
 IMM(FTILOU(BD(MED(V 2 EME

 ETAGE(N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

AM RITAJ شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 
تزفجين عماجة س 09 جقم 05 فلطابق 

فألج�شي - 60000 وردة فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
جج1 ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تمت) (2022 ج0) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
فلعادلي) عد ل  (ة)) فلسيد) تفويت 
أصل) من  فرتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))مرفد)

فلعادلي بتاجيخ)ج0) نا ر)2022.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
بتاجيخ) 2) نا ر) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)5 2.

649I

TT COMPTABILITE

CEMCAGE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

TT COMPTABILITE
 IMM(FTILOU(BD(MED(V 2 EME

 ETAGE(N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

CEMCAGE شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 5  
زنقة بني نصاج حي محمد بلخضر - 

60000 وردة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
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جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

38665

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) ج1)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.CEMCAGE

أشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلفالحة.

  5 جقم) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

(- زنقة بني نصاج حي محمد بلخضر)

60000)وردة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: رعفر) شريفة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) رعفر  شريفة  فلسيدة 

فقامة فملستقبل م س2)عماجة)06)جقم)

 20520 05)سيدي معروف فلبيضاء)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) رعفر  شريفة  فلسيدة 

فقامة فملستقبل م س2)عماجة)06)جقم)

 20520 05)سيدي معروف فلبيضاء)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1ج2.

650I

فشرف مكت ):)فملحاسبة و دجفسة فملشاجيع و فض)

فلنزفعات لالستاذ فسليماني بالرشيد ة فملغرب على)

فالررفءفت فلقانونية):

JAS EVENTS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

فشرف مكت  : فملحاسبة و دجفسة 
فملشاجيع و فض فلنزفعات لالستاذ 
فسليماني بالرشيد ة فملغرب على 

فالررفءفت فلقانونية :
جقم 18 فلطابق فالول و فلثاني زنقة 

موجيتانيا فلوفد فالحمر فلرشيد ة ص 
- ب : 80، 52000، فلرشيد ة فملغرب 

- عــــــلـــــى فرـــــــرفءفت
JAS EVENTS شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلطابق 
فالج�شي جقم   10 بتجزئة موالي 
علي فلشريف فلرشيد ة - 52000 

فلرشيد ة فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.2021/15059

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2021 نونرب) (15 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
«100.000)دجهم«)أي من)»100.000 
عن) دجهم«) (200.000« إلى) دجهم«)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ)16)نونرب)

2021)تحت جقم)2021/ 2ج.
651I

ISDM CONSULTING

TAN HYDRO GLACE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

فلعيون فملغرب
TAN HYDRO GLACE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

و عنوفن مقرها فالرتماعي فملنطقة 
فلصناعية فملر�شى جقم 101 مد نة 

فلعيون ن 70000 فلعيون .
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.20751

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 12) نا ر) فملؤجخ في)
فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدودة«)إلى)»شركة)
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك)

فلوحيد«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
26) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)201/2022.

652I

ISDM CONSULTING

TAN HYDRO GLACE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

فلعيون فملغرب
TAN HYDRO GLACE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فملنطقة 
فلصناعية فملر�شى جقم 101 مد نة 
فلعيون - 70000 فلعيون فملغرب .

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.20751
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2022 12) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
فبركى) عمر  (ة)) فلسيد) تفويت 
أصل) من  فرتماعية  حصة  (2.500
50.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))عبد)

هللا فبركى بتاجيخ)12) نا ر)2022.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
26) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)201/2022.

653I

ميناجة فينانس رروب

ليتل ليكسيري
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

ميناجة فينانس رروب

52 شاجع موالي جشيد شقة جقم 

7 فلطابق فلرفبع رليز مرفكش ، 

0000 ، مرفكش فملغرب

ليتل ليكسيبي شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 52 شاجع 

موالي جشيد شقة جقم 7 فلطابق 

فلرفبع رليز - 0000  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122129

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

ليتل) (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

ليكسيبي.

لتبويج) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعقاجي.

52)شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)

فلطابق) (7 جقم) شقة  جشيد  موالي 

فلرفبع رليز)-)0000 )مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 80.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

 800 (: فلحو�شي) ف وفن  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
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فلسيد ف وفن فلحو�شي عنوفنه(ف))

مهد ة) جقم) 29) فلعامرية  تجزئة 

فلشاطئ)070 1)فلقنيطرة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد ف وفن فلحو�شي عنوفنه(ف))

مهد ة) جقم) 29) فلعامرية  تجزئة 

فلشاطئ)070 1)فلقنيطرة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

26) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2199ج1.

654I

SERVICE COMPTABLE

THE DRIVER AUTO ECOLE

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تعيين مسيب رد د للشركة

SERVICE COMPTABLE

فوالد لحسن فقامة  اسين جقم 08 ، 

6200، فلناظوج فملغرب

 THE DRIVER AUTO ECOLE

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فملساد ت 

بني شيكر فلناضوج - 62302 بني 

شيكر فلناضوج فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.23367

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تم تعيين) (2021 06) نا ر) فملؤجخ في)

فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 

شمالل فلهوفجي كمسيب وحيد

تبعا إلقالة مسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 19 بتاجيخ) بالناضوج  فالبتدفئية 

أكتوبر)2022)تحت جقم)106.

655I

MOORISH

H&N TUDERT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

MOORISH

9ج شاجع لال  اقوت فلطابق 5 شقة د 

، 20080، فلدفج فلبيضاء فملغرب

H&N(TUDERT شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : زفوية 

شاجع عبد فملومن و زنقة سمية، 

إقامة شهرزفد ج فلطابق   فلرقم 

20 فلنخيل - 0 ج20 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.

قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

075 7ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج) (2021 درنرب) في) 2) فملؤجخ 

ذفت) شركة  (H&N( TUDERT حل)

جأسمالها) مبلغ  فملحدودة  فملسؤولية 

مقرها) وعنوفن  دجهم  (10.000

فإلرتماعي زفوية شاجع عبد فملومن و)

زنقة سمية،)إقامة شهرزفد)ج)فلطابق)

فلدفج) 0 ج20) (- فلنخيل) (20 فلرقم) ( 

فلبيضاء)فملغرب نتيجة للتوقف فلتام)

لنشاط فلشركة.

و عين:

فلسيد(ة))ندى رندول و عنوفنه(ف))

000ج9)تطوفن) وفد فلشجرة فملالليين)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)

بتاجيخ)ج2)نونرب)2021)وفي زفوية شاجع)

إقامة) سمية،) زنقة  و  فملومن  عبد 

شهرزفد)ج)فلطابق) )فلرقم)20)فلنخيل)

-)0 ج20)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808557.

656I

ISDM CONSULTING

TAN HYDRO GLACE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

فلعيون فملغرب
TAN HYDRO GLACE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فملنطقة 
فلصناعية فملر�شى جقم 101 مد نة 
فلعيون - 70000 فلعيون فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.20751
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) (2022 12) نا ر) فملؤجخ في)
فبركى) مسيب رد د للشركة فلسيد(ة))

عبد هللا كمسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
26) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)201/2022.
657I

cabinet idrissi

STE MK ASSOCIEE
إعالن متعدد فلقرفجفت

cabinet idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 1ج

30000، fes(maroc
STE MK ASSOCIEE »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: 2 قطعة 
فنانك 5 شاجع فلجيش فمللكي فلطابق 

فلرفبع - 0000ج فاس فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.68719

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
تم فتخاذ) (2021 نونرب) (17 فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تحويل فملقر فالرتماعي)

قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
زيادة عالمة تجاجية

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)
فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
قطعة) (2 تحويل فملقر فالرتماعي من)
5)شاجع فلجيش فمللكي فلطابق) فنانك)
ج  فلجميل) فملنضر  تجزئة  فلى  فلرفبع 

طريق مكناس متجر جقم)6)فاس
على) فلذي  نص  (:2 جقم) بند 
كاجسل) تجاجية  فضافة عالمة  ما لي:)

شكوالتيه
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)20) نا ر)2022 

تحت جقم)296/2022.

658I

CABINET(BEN-YAHIA

 ELECTRO RETRELEC SARL
AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

CABINET(BEN-YAHIA
120، شاجع محمد فلخامس إقامة 
فلسالم فللطابق فلثالث جقم  2 
طنجة ، 90000، طنجة فملغرب

 ELECTRO RETRELEC SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 
كوجبو جقم 57 طنجة فلبالية - 

90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

759ج12
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (09
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ELECTRO RETRELEC SARL AU

أعمال) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)

وفلسباكة) فلكهربائية  فلتبكيبات 

وأعمال فلتبكي  فألخرى

-)شركة فالعمال فلكهربائية.

بعباجفت أكثب عمومية)،)أي عملية)

مباشر) غيب  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 

بوفحدة أو أخرى من فلعمليات فملشاج)

وذلك لتسهيل أو تعزيز) (، إليها أعاله)

أو تطوير نشاط فلشركة وكذلك أي)

سوفء) شكل  بأي  مباشرة  مشاجكة 

تحقيق) إلى  تسعى  فلتي  فلشركات  في 

مماثل أو فألهدفف ذفت فلصلة..

تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

كوجبو جقم)57)طنجة فلبالية)-)90000 

طنجة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فبوجك) أحمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فبوجك  أحمد  فلسيد 

طنجة فلبالية) (57 تجزئة كوجبو جقم)

90000)طنجة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فبوجك  أحمد  فلسيد 

طنجة فلبالية) (57 تجزئة كوجبو جقم)

90000)طنجة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2) نا ر) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)677.

659I

بروفكس

TOPORAMA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
جفع جأسمال فلشركة

بروفكس
بشاجع محمد فلخامس فقامة فلربصة 

وردة ، 60000، وردة فملغرب
TOPORAMA شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي عماجة 
شاجع محمد فلدجفوفي جقم 2  
فلطابق فالول شقة   - 60000 

وردة فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.31679

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم) (2021 درنرب) (17 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
 10.000« أي من) دجهم«) «90.000ج)
عن) دجهم«) ( 00.000« إلى) دجهم«)
د ون) مع  مقاصة  إررفء) (: طريق)
فلشركة فملحددة فملقدفج و فملستحقة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج 1.

660I

AUDINORD SARL

NEW CLEARANCE AGENCY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

AUDINORD SARL
جقم 58، فلطابق فلسادس، إقامة 
لينا، زفوية شاجع محمد فلخامس، 

شاجع طان طان وحي لبنان ، 
TANGER MAROC ،90000

 NEW CLEARANCE AGENCY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي عماجة 

روبا ب، فلطابق فلسادس، جقم 20، 
شاجع فلسيد قط  - 90000 طنجة 

فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.91887

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2021 درنرب) (09 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

تفويت فلسيد)(ة))جضوفن فلوغيلي)

أصل) من  فرتماعية  حصة  (150

500)حصة لفائدة فلسيد)(ة))محمد)

فلعمرتي بتاجيخ)09)درنرب)2021.

توفيق) (ة)) فلسيد) تفويت 

فرتماعية) حصة  (150 فملسعودي)

حصة لفائدة فلسيد) (500 من أصل)

09)درنرب) (ة))محمد فلعمرتي بتاجيخ)

.2021

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

بتاجيخ) 0) نا ر) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)9587 2.

661I

SAMIR FIDUCIAIRE

 SOCIETE KAWKAB AUTO

ACCESSOIRES SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

 SOCIETE KAWKAB AUTO

ACCESSOIRES SARL AU شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مقر كائن 

ب: زنقة 1 جقم 8 1 فلوحدة 2، 

مكناس. - 50000 مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

552 9

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 SOCIETE KAWKAB AUTO

.ACCESSOIRES SARL AU

غرض فلشركة بإ جاز):)-)فالستيبفد)

و فلتصد ر

فلسياجفت) بأرزفء) فملتاررة  (-

بالتقسيط.

-)فلتجاجة..

عنوفن فملقر فالرتماعي):)مقر كائن)

(،2 فلوحدة) (1 8 جقم) (1 زنقة) ب:)

مكناس.)-)50000)مكناس فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: كوك ) هللا  ستب  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد ستب هللا كوك  عنوفنه(ف))

2،)مكناس) 8 1)فلوحدة) 1)جقم) زنقة)

50000)مكناس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد ستب هللا كوك  عنوفنه(ف))

2،)مكناس) 8 1)فلوحدة) 1)جقم) زنقة)

50000)مكناس فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

26) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2جج.

662I
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CABINET NORD ASSISTANCE

LARACLEF
إعالن متعدد فلقرفجفت

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV(MOHAMED(V, RÉSD.  0

 DOUNIA, BLOC(B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000 فملغرب

LARACLEF »شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: شاجع عمر 
فبن عبد فلعزيز ,ممر صالح فلد ن 
فأل وبي - 92000 فلعرفئش فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.  7
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)19) نا ر)2022
تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فلسيد) للشركة  رد د  مسيب  تعيين 

فمصري فبرفهيم كمسيب آخر.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:15 جقم) بند 
فلسادة فمصري فحمد) تعيين  ما لي:)
,فمصري عبد هللا و فمصري فبرفهيم)

كمسيب ن للشركة ملدة غيب محدودة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
26) نا ر) فالبتدفئية بالعرفئش بتاجيخ)

2022)تحت جقم)66.
663I

MOROCCO LEADER BUSINESS CENTER 2

 MOROCCO LEADER
BUSINESS CENTER

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

حل شركة

 MOROCCO LEADER BUSINESS
CENTER 2

زنقة فلعرعاج9 فقامة راليس فلطابق 
فلرفبع جقم 17 ، 20000، فلدفج 

فلبيضاء فملغرب
 MOROCCO LEADER BUSINESS

CENTER شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

(في طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة 
فلبيضاء عماجة م جقم 21 زنقة 
فلجنيد - 20000 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
7ج 50ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج حل) (2021 01) نا ر) فملؤجخ في)
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
 MOROCCO فلوحيد) فلشريك 
LEADER BUSINESS CENTER)مبلغ)
وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)
فلبيضاء) فقامة  فإلرتماعي  مقرها 
(- فلجنيد) زنقة  (21 جقم) م  عماجة 
فلدفج فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (20000

ل):)صعوبة فلحصول على زبناء).
فقامة) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
فلبيضاء)عماجة م جقم)21)زنقة فلجنيد)

-)20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

و) دهاب  فبرفهيم  فلسيد(ة))
جقم) (10 بلوك) فلرحامنة  عنوفنه(ف))
فملغرب) فلبيضاء) فلدفج  (20000  525

كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 ونيو)2021)تحت جقم)200ج78.
664I

LEADER FINANCE

K2A SERVICE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(APPT(N° 2
 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

K2A SERVICE شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج فنزفلة 

لضم سيدي بوعثمان فبن ررير - 

150ج  فبن ررير فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج 0ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (20

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 K2A (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SERVICE

أعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلتنظيف.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)دوفج فنزفلة)

(- ررير) فبن  بوعثمان  سيدي  لضم 

150ج )فبن ررير فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فملالح خالد):)1.000)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فملالح خالد عنوفنه(ف))بلوك)

  0000 ج901)دوفج فلسعادة مرفكش)

مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فملالح خالد عنوفنه(ف))بلوك)

  0000 ج901)دوفج فلسعادة مرفكش)

مرفكش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)15.

665I

ACCOMPT CONSULTING

THE FRENCH HOUSE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC
THE FRENCH HOUSE شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلطابق 
فلسفلي تجزئة فلبستان جقم Aجج1 
وردة (م) - 60000 وردة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
38677

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (21
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 THE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. FRENCH HOUSE
مقهى) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مطعم.
فلطابق) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
Aجج1  جقم) فلبستان  تجزئة  فلسفلي 

وردة)(م))-)60000)وردة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)فملغرب سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: ربيلو) بوعمامة  فلسيد 
دجهم) (100.000 بقيمة) حصة 

للحصة.)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
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فلسيد بوعمامة ربيلو عنوفنه(ف))
حي فلحسني منازل فلبلد ة)0 )جقم)11 

وردة)60000)وردة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد بوعمامة ربيلو عنوفنه(ف))
حي فلحسني منازل فلبلد ة)0 )جقم)11 

وردة)60000)وردة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2) نا ر) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)9 2.
666I

AKESBI ALI CONSULTING SARL AU

 L›ARTIGIANO ICE CREAM 
FACTORY IBERIA

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

 AKESBI ALI CONSULTING SARL
AU

5 زتقة أبي فلدجدفء فلطابق فألول - 
طنجة ، 90020، طنجة فملغرب
 L›ARTIGIANO ICE CREAM 
FACTORY IBERIA شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

محمد بن عبد هللا، فقامة ف ة، عماجة 
أ،فلطابق فلسفلي جقم 12، طنجة - 

90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج81ج12
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 01) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 L’ARTIGIANO ICE CREAM

.FACTORY IBERIA
فستغالل) (: غرض فلشركة بإ جاز)
لبیع) فلتجاجية  فألصول  رمیع 

فملثلجات.

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
محمد بن عبد هللا،)فقامة ف ة،)عماجة)
(- طنجة) (،12 أ،فلطابق فلسفلي جقم)

90000)طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 667(: فلسيد عبد فلنبي عبدالوي)
حصة بقيمة)66.700)دجهم للحصة).
ججج  (: عبدالوي) جمزي  فلسيد 
حصة بقيمة)00ج.جج)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عبدالوي) فلنبي  عبد  فلسيد 
(،8 فلغندوجي) تجزئة  عنوفنه(ف))

فلطابق)  90000)طنجة فملغرب.
عنوفنه(ف)) جمزي عبدالوي  فلسيد 
طريق)،)بوبانة،)مرك  بوبانة كولف،)

جقم)1 0 900)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عبدالوي) فلنبي  عبد  فلسيد 
(،8 فلغندوجي) تجزئة  عنوفنه(ف))

فلطابق)  90000)طنجة فملغرب
عنوفنه(ف)) جمزي عبدالوي  فلسيد 
طريق)،)بوبانة،)مرك  بوبانة كولف،)

جقم)1 0 900)طنجة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250263.

667I

CONSEILS EVERNAGE

STE PANDATI
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

STE PANDATI شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد(في 

طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة 
روهرة فلطابق فلتاني شقة جقم 17 

شاجع عالل فلفا�شي مرفكش - 0000  
مرفكش فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.87 57
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
فملؤجخ في)29)أكتوبر)2021)تقرج حل)
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
 STE PANDATI فلوحيد) فلشريك 
دجهم) (100.000 جأسمالها) مبلغ 
فقامة) فإلرتماعي  مقرها  وعنوفن 
 17 روهرة فلطابق فلتاني شقة جقم)
شاجع عالل فلفا�شي مرفكش)-)0000  
توقف) (: ل) نتيجة  فملغرب  مرفكش 

فلنشاط فلتجاجي.
فقامة) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
 17 روهرة فلطابق فلثاني شقة جقم)
شاجع عالل فلفا�شي مرفكش)-)0000  

مرفكش فملغرب.)
و عين:

فلسيد(ة))زين  موزوغ و عنوفنه(ف))
ليلي فرنسا كمصفي) (59000 فرنسا)

(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) 0ج) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)131366.
668I

CALLDESK

كالدسك
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CALLDESK
 AVENUE YACOUB EL

 MANSOUR IMMEUBLE
 ESPACE(GUELIZ 3 EME(ETAGE

 BUREAU(NUMERO 26 ، 40000،
MARRAKECH MAROC

كالدسك 

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 

فضاء رليز فلطابق ج جقم 26 - 

 OUALIDCALL@GMAIL.COM

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج12170

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 01) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

كالدسك).

مركز) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فتصاالت.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)فضاء)رليز)
OUALIDCALL@(-(26(فلطابق)ج)جقم

GMAIL.COM)مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

بالجد) وليد  محمد  فلسيد 

عنوفنه(ف))تجزئة فلحسنية فلشقة)15 

رليز مرفكش)0000 )مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

بالجد) وليد  محمد  فلسيد 

عنوفنه(ف))تجزئة فلحسنية فلشقة)15 

رليز مرفكش)0000 )مرفكش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)131608.

669I
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ACS CONSEILS

INTERTRA IMMO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

ACS CONSEILS

فقامة محفاظ زنقة فلجزفئر فلطابق 

2 ، 26100، برشيد فملغرب

INTERTRA IMMO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

فلصافي شاجع محمد فلخامس جقم 

8  - 26000 برشيد فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.8809

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2021 نونرب) (29 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
فمحمد عليوي) (ة)) تفويت فلسيد)

أصل) من  فرتماعية  حصة  (500

(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (1.000

نونرب) (29 بتاجيخ) بولفنيد  فمباجك 

.2021

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

درنرب) (29 بتاجيخ) بربشيد  فالبتدفئية 

2021)تحت جقم)1585.

670I

jilovta sarl

FYLDINNE CONSULTING
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

FYLDINNE CONSULTING شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

 RUE 63 وعنوفن مقرها فإلرتماعي

 A11 HAY(SALAM(AIN(SERRAK

OUJDA - 60000 وردة فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

8595ج

في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (20

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. FYLDINNE CONSULTING

 CONSEIL(:(غرض فلشركة بإ جاز

 FISCAL ET JURIDIQUE

 TRAVAUX DE

. DOMICILIATION

 RUE 63(: عنوفن فملقر فالرتماعي)

 A11 HAY SALAM AIN SERRAK

OUJDA(-(60000)وردة فملغرب).

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

100.000,00)دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: ملوك) زهوج  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) ملوك  زهوج  فلسيدة 

ظهر ملحلة تجزئة فلفتح زنقة ب5)جقم)

1ج)وردة)60000)وردة فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) ملوك  زهوج  فلسيدة 

ظهر ملحلة تجزئة فلفتح زنقة ب5)جقم)

1ج)وردة)60000)وردة فملغرب)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج0) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)16.

671I

HR AUDIT

AUTO EVO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

HR AUDIT

 BD AL QODS IMM LES

 ROSIERS(APPT(A22 ، 20460،

CASABLANCA MAROC

AUTO EVO شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ج12 

تجزئة ليالي 2، شاجع مصطفى 

فملعاني - 26100 برشيد فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

16051

في) 0  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 غشت)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 AUTO(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EVO

تجاجة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسياجفت،)فالصالح وفلصيانة.

ج12  (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

تجزئة ليالي)2،)شاجع مصطفى فملعاني)

-)26100)برشيد فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد موالي جشيد بتومي):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

بتومي) جشيد  موالي  فلسيدة 

5)فلرقم) فلزنقة) (2 عنوفنه(ف))فلساملية)

1 20000)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

بتومي) جشيد  موالي  فلسيد 
5)فلرقم) فلزنقة) (2 عنوفنه(ف))فلساملية)

1 20000)فلدفجفلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) (28 بتاجيخ) بربشيد  فالبتدفئية 

2021)تحت جقم)1569.
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فلشتيوي فدجيس

Sté SWEET CASH SARL-AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فلشتيوي فدجيس
حي فملسيبة فلخضرفء م/أ زنقة/02 
جقم / 1 ، 92150، فلقصر فلكبيب 

فملغرب
 Sté(SWEET(CASH(SARL-AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فلسالم 
زنقة 5 جقم 2 - 92150 فلقصر فلكبيب 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

3263
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 Sté (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SWEET(CASH(SARL-AU
تحويل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألموفل.
حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلسالم زنقة)5)جقم)2)-)92150)فلقصر)

فلكبيب فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
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 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

جضوفن) فلعالي  عبد  بن  فلسيد 
دجهم) (1.000 بقيمة) حصة  (100 (:

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
جضوفن) فلعالي  عبد  بن  فلسيد 
عنوفنه(ف))حي سيدي فلرفيس زنقة)17 

جقم)ج 92150)فلقصر فلكبيب فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
جضوفن) فلعالي  عبد  بن  فلسيد 
عنوفنه(ف))حي سيدي فلرفيس زنقة)17 

جقم)ج 92150)فلقصر فلكبيب فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 26 بتاجيخ) فلكبيب  بالقصر  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)70.
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LE PREMIER CONSEIL

ALWADOUD INVEST
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
ALWADOUD INVEST شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فملكت  
جقم  1,فقامة فجوة شاجع فلحسن 

فلثاني 2 طريق فلصويرة كليز مرفكش 
- 0000  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
1ج1221

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 12) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ALWADOUD INVEST
غرض فلشركة بإ جاز):)*-1)مقاول)

أعمال متنوعة أو فلبناء
الستخرفج) فملحارر  *فستغالل 

فملوفد
*فلتجاجة فلعامة

أو) (فلتارر  وفلتصد ر) *فالستيبفد 
فلوسيط).

*مقاول في إدفجة فلخدمات)(تنظيم)
وتقد م فلنصائح وإدفجة فلخدمات).

فملكت ) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلحسن) شاجع  فجوة  جقم) 1,فقامة 
2)طريق فلصويرة كليز مرفكش) فلثاني)

-)0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
00ج  (: فلسيد  وسف فملصمودي)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيدة نوفج بوسعيد):)00 )حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
حصة) 00ج) (: فلسيد فحمد زفكوج)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فملصمودي) فلسيد  وسف 
 701 حي بن تاشفين جقم) عنوفنه(ف))

مرفكش)0000 )مرفكش فملغرب.
عنوفنه(ف)) بوسعيد  نوفج  فلسيدة 
فقامة فيسالن) (166 عماجة) (11 شقة)
فكاد ر) (80000 فكاد ر) فملحمدي  حي 

فملغرب.
عنوفنه(ف)) زفكوج  فحمد  فلسيد 
حد قة أم فلربيع مس)07)مدخل)05 
جقم)76)ح ح فلبضاء)20220)فلبيصاء)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء)

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) زفكوج  فحمد  فلسيد 
حد قة أم فلربيع مس)07)مدخل)05 
جقم)76)ح ح فلبضاء)20220)فلبيصاء)

فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
26) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم) 220ج1.
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SFM EXPERTS

CM3
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
جفع جأسمال فلشركة

SFM EXPERTS
 Boulevard Abdelkrim,46

 Khattabi ، 20500،
CASABLANCA MAROC

جCM شركة ذفت مسؤلية محدودة 
ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مسلك 
عين بررة، بالطو جقم 2، قبالة 

مقلعة لحجر- عين فلسبع - 20500 
فلدفج فلبيضاء فململكة فملغربية.

جفع جأسمال فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج 71ج1.
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم) (2021 درنرب) 1ج) في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
من) أي  دجهم«) ( .000.000»
«1.500.000)دجهم«)إلى)»5.500.000 
دجهم«)عن طريق):)إدماج فحتياطي أو)
أجباح أو عالوفت إصدفج في جأس فملال.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 26 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)2 8099.
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CONSEILS EVERNAGE

STE CONSEILS EVERNAGE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

 STE CONSEILS EVERNAGE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة 
روهرة فلطابق فلتاني شقة جقم 17 

شاجع عالل فلفا�شي مرفكش - 0000  
مرفكش فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج290 .
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)01)درنرب)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
شقة) فلتاني  فلطابق  روهرة  »فقامة 
17)شاجع عالل فلفا�شي مرفكش) جقم)
-)0000 )مرفكش فملغرب«)إلى)»فقامة)
 16 روهرة فلطابق فلتاني شقة جقم)
شاجع عالل فلفا�شي مرفكش)-)0000  

مرفكش فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)131647.
676I

CABINET BENHASSAN SARL AU

TAJANI PRIVE 2
إعالن متعدد فلقرفجفت

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

دجب خالد زنقة ج  جقم 5 ق.ج ، 
0  20، فلدفجفلبيضاء فملغرب

TAJANI(PRIVE 2 »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: تجزئة 
فلزهر ج جقم 0ج ليساسفة - - 

فلبيضاء فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
75ج05ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)26)أكتوبر)2021)تم فتخاذ)

فلقرفجفت فلتالية:)
فلذي) (: فلشريك) وفاة  جقم  قرفج 
فلشريكة) وفاة  ما لي:) على   نص 
فلسيدة مليكة سياج وتوزيع نصبها من)
تمتلكها) فلتي  فالرتماعية  فلحصص 
شرعيين) فلوفجثين  فلي  بالشركة 
بتاجيخ) فملنجزة  فلعدلية  إجفثة  حس  
فلسيد) (: كما  لي) (02/02/2021



عدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022)الجريدة الرسمية   2400

50)حصة فرتماعية) فلتجاني فلغوتي)
حصة) (21 أمين) محمد  فلتجاني 
 21 فلحق) عبد  فلتجاني  فرتماعية 
 21 حصة فرتماعية فلتجاني فملهدي)
جضوفن) فلتجاني  فرتماعية  حصة 
فلتجاني حنان) حصة فرتماعية  (21
12)حصة فرتماعية فلتجاني  اسين)
21)حصة فرتماعية بنعدي مينة)جج 
حصة فرتماعية فملجموع)200)حصة)

فرتماعية
فلذي  نص على) (: قرفج جقم هبة)
(* فرتماعية:) هبة حصص  (- ما لي:)
حصة فرتماعية من طرف) ( 0 هبة)
(: فلسيد فلتجاني فلغوتي فلى كل من)
فلسيد) لفائدة  فرتماعية  حصة  (20
حصة) (20 أمين) محمد  فلتجاني 
فلتجاني) فلسيد  لفائدة  فرتماعية 
فرتماعية) حصة  جج) هبة) (* فملهدي)
مينة) بنعدي  فلسيدة  طرف  من 
فرتماعية) حصة  (5 (: من) كل  فلى 
أمين) محمد  فلتجاني  فلسيد  لفائدة 
فلسيد) لفائدة  حصة فرتماعية  (5  .
حصة فرتماعية) (6 فلتجاني فملهدي.)
 6 (. حنان) فلتجاني  فلسيدة  لفائدة 
فلسيد) لفائدة  فرتماعية  حصة 
5)حصة فرتماعية) (. فلتجاني  اسين)
فلحق.) عبد  فلتجاني  فلسيد  لفائدة 
فلسيد) لفائدة  فرتماعية  حصة  (6
جج)حصة) .)فملجموع) فلتجاني جضوفن)
بعد هده فلهبة جأسمال) (. فرتماعية)
فلشركة أصبح كتالي:)فلسيد فلتجاني)
 710 دجهم يعني) (71000...... فلغوتي)
محمد) فلتجاني  فرتماعية  حصة 
 96 يعني) دجهم  (9600 (...... أمين)
حصة فرتماعية فلتجاني عبد فلحق)
حصة) (26 يعني) دجهم  (2600  .......
فرتماعية فلتجاني فملهدي)......)9600 
فرتماعية) حصة  (96 يعني) دجهم 
دجهم) (2700 (...... جضوفن) فلتجاني 
فلتجاني) فرتماعية  حصة  (27 يعني)
 18 يعني) دجهم  (1800 (...... حنان)
فلتجاني  اسين) فرتماعية  حصة 
حصة) (27 يعني) دجهم  (2700  ......
فرتماعية فملجموع)10000.00)دجهم)

يعني)1000)حصة فرتماعية.

قرفج جقم فلتسييب):)فلذي  نص على)

تعيين فلسيد فلتجاني فلغوتي) ما لي:)

مسيب لشركة ملدة غيب محدودة عن)

فهو) فإلمضاء) أما  فإلمضاء) طريق 

فلتجاني) فلسيد  فلوحيد  إمضاء)

فلغوتي أو فإلمضاء)مشتبك بين فلسيد)

فلتجاني) فلسيد  و  فملهدي  فلتجاني 

محمد أمين

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

و) فلشركة  جأسمال  جقم  بند 

فلذي  نص على ما لي:) (: فملساهمات)

دجهم) (100000 فلشركة) جأسمال 

إرتماعية) حصة  (1000 فلى) مقسم 

100)دجهم لكل حصة مقسم كالتالي)

 71000...... :ف فلسيد فلتجاني فلغوتي)

فرتماعية) حصة  (710 يعني) دجهم 

فلتجاني محمد أمين)......)9600)دجهم)

فلتجاني) فرتماعية  حصة  (96 يعني)

يعني) دجهم  (2600 (....... فلحق) عبد 

26)حصة فرتماعية فلتجاني فملهدي)

حصة) (96 يعني) دجهم  (9600  ......

فرتماعية فلتجاني جضوفن)......)2700 

فرتماعية) حصة  (27 يعني) دجهم 

1800)دجهم يعني) فلتجاني حنان)......)

18)حصة فرتماعية فلتجاني  اسين)

حصة) (27 يعني) دجهم  (2700  ......

فرتماعية فملجموع)10000.00)دجهم)

يعني)1000)حصة فرتماعية.

فلذي  نص) (: فلتسييب) جقم  بند 

فلشركة تسييب من طرف) على ما لي:)

ملدة) فلغوتي  فلتجاني  فلسيد  فلسيد 

غيب محدودة.)أما فإلمضاء)فهو إمضاء)

أو) فلغوتي  فلتجاني  فلسيد  فلوحيد 

مشتبك بين فلسيد فلتجاني) فإلمضاء)

فملهدي و فلسيد فلتجاني محمد أمين

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 0  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)1 8071.
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CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

ماكيس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

»MAKIS SARL»
ماكيس ش.م.م 

شركة محدودة فملسؤولية جأسمالها 
90.000 دجهم

فملقر فالرتماعي: 1ج1 شاجع فنفا 
إقامة أزوج مكت  11 ب − فلدفج 

فلبيضاء
تأسيس شركة 

0ج  بتاجيخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (،2021 شتنرب)
فملميزفت) ذفت  فملسؤولية  محدودة 

فلتالية:
فلشركاء)-)فلسيد عادل فللهلوه

-)فلسيد محمد كريم بنبحال
فكروج) منيب  فلكسندج  -فلسيد 

Alexandre Mounir AKROUR
م) . م . كيس ما فلتسمية:)

 MAKIS SARL
محدودة) شركة  نوعية فلشركة:))

فملسؤولية)
فملوضوع فالرتماعي))

أي) وتجاجة  وتركي   فستيبفد  (•
معدفت أو حلول أمنية أو مستلزمات)
(، وفملعدفت) بالبناء) متعلقة  موفد  أو 
وأدوفت فلتحكم فملنزلية)،)وتكنولوريا)
وفإللكتبونيات) (، فملعلومات)

وفالتصاالت.
أو) رهاز  أو  منتج  أي  تمثيل  (•

مستلزم،)دون حصر؛
وإنشاء) فملعلوماتية  فلربمجة  (•
و) وفألرهزة  فلربمجيات  وبيع  وشرفء)

فللوفزم فإلعالمية و فإللكتبونية.
فلكمبيوتر) أرهزة  صيانة  (•
وفإللكتبونيات وفالتصاالت فلسلكية)

وفلالسلكية.
فألمن) مجاالت  في  فالستشاجفت  (•
وتكنولوريا) للمنزل  فآللي  وفلتشغيل 
وفإللكتبونيات) فملعلومات 

وفالتصاالت.
وفلدوجفت) فلندوفت  تنظيم  (•

فلتدجيبية.

فبتدفء) سنة  (99 مدة فلشركة):)
من تاجيخ تأسيسها

شاجع) 1ج1) فملقر فالرتماعي):)
ب فلدفج) (11 فنفا إقامة أزوج مكت )

فلبيضاء.
جأسمال) جأسمال فلشركة):)حدد 
دجهم) (90.000 مبلغ) في  فلشركة 
مقسمة على)900)حصة من فئة)100 

دجهم،)خصصت للشركاء)كالتالي:
-)فلسيد عادل فللهلوه)00ج)حصة
فلسيد محمد كريم بنبحال00ج  (-

حصة
فكروج) منيب  فلكسندج  فلسيد  (-
 Alexandre Mounir AKROUR00ج

حصة
عينا كمسيبفن للشركة) (: فلتسييب)

ملدة غيب محدودة
)فلسيد عادل فللهلوه (-

فلسيد محمد كريم بنبحال (-
تبتدئ من فاتح) فلسنة فملالية):)
 نا ر وتنتهي في)1ج)ديسمرب لكل سنة.)
فألجباح) توزع  فألجباح):)
فلقانوني) فالحتياطي  تكوين  بعد 
ويخول فلباقي للشركاء)حس  ما هو)
مذكوج في فلقانون فألسا�شي للشركة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
جقم) تحت  فلبيضاء) للدفج  فلتجاجية 

20ج809)بتاجيخ)21) نا ر)2022
بالسجل) فلشركة  تقييد  وتم 
بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلتجاجي 
بتاجيخ) (529297 تحت جقم) فلبيضاء)

21) نا ر)2022.
بمثابة مقتطف وبيان

678I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

ابسيلون انفست
EPSILON INVEST 

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

»EPSILON INVEST SARL AU»
فبسيلون فنفست ش.م.م 

شركة محدودة فملسؤولية جأسمالها 
100.000 دجهم



2401 الجريدة الرسميةعدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022) 

فملقر فالرتماعي: 1ج1 شاجع فنفا 
إقامة أزوج مكت  11 ب − فلدفج 

فلبيضاء
تأسيس شركة 

بتاجيخ) 1  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (،2021  نا ر)
شريك) ذفت  فملسؤولية  محدودة 

وحيد ذفت فملميزفت فلتالية:
فلشريك فلوحيد:

فلسيد رليل فملنجرة (-
ن) بسيلو ف فلتسمية:)
 EPSILON INVEST فنفست ش.م.م)

SARL AU
محدودة) شركة  نوعية فلشركة:))

فملسؤولية ذفت شريك فلوحيد
فملوضوع فالرتماعي))

فرل) من  فملشاجيع  تطوير  (•
أو) فلتجاجي  أو  فملنهي  فالستخدفم 

فلسكني بقصد فلبيع أو فإل جاج؛
•)فنجاز مشاجيع فلتجزئة.

إلعادة) فملعدة  فلعقاجفت  شرفء) (•
فملعامالت) بجميع  وفلقيام  فلبيع 

فلعقاجية.
بين) فألعمال  عالقات  تطوير  (•

فملستثمرين.
وفنجاز) فالستشاجة  تقد م  (•
للشركات) فملورهة  فلخدمات  كافة 

وفملؤسسات.
•)فملشاجكة في أي شركة و فملساهمة)

في أي مشروع من أي نوع).
فبتدفء) سنة  (99 مدة فلشركة):)

من تاجيخ تأسيسها
شاجع) 1ج1) فملقر فالرتماعي):)
ب فلدفج) (11 فنفا إقامة أزوج مكت )

فلبيضاء.
جأسمال فلشركة):

مبلغ) في  فلشركة  جأسمال  حدد 
 1.000 100.000)دجهم مقسمة على)
حصة من فئة)100)دجهم،)خصصت)
رليل) فلسيد  فلوحيد  للشريك 

فملنجرة.
كمسيب) عين  فلتسييب):)
محدودة) غيب  ملدة  للشركة  وحيد 

فلسيد رليل فملنجرة
تبتدئ من فاتح) فلسنة فملالية):)
 نا ر وتنتهي في)1ج)ديسمرب لكل سنة.)

فألجباح) توزع  فألجباح):)
فلقانوني) فالحتياطي  تكوين  بعد 
ويخول فلباقي للشركاء)حس  ما هو)
مذكوج في فلقانون فألسا�شي للشركة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
جقم) تحت  فلبيضاء) للدفج  فلتجاجية 

 5 809)بتاجيخ) 2 نا ر)2022
بالسجل) فلشركة  تقييد  وتم 
بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلتجاجي 
بتاجيخ) (529 25 تحت جقم) فلبيضاء)

 2) نا ر)2022.
بمثابة مقتطف وبيان

679I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

ريدستون لالستشارات 
 REDSTONE الدولية
 INTERNATIONAL

ADVISORS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

 REDSTONE INTERNATIONAL»
»ADVISORS SARL

جيدستون لالستشاجفت فلدولية 
ش.م.م 

شركة محدودة فملسؤولية جأسمالها 
100.000 دجهم

فملقر فالرتماعي: 1ج1 شاجع فنفا 
إقامة أزوج مكت  11 ب − فلدفج 

فلبيضاء
تأسيس شركة 

بتاجيخ) 1  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (،2021 أكتوبر)
فملميزفت) ذفت  فملسؤولية  محدودة 

فلتالية:
(- فلشركاء)

جيدستون) فلخاصة  فملدنية  فلشركة 
لالستثماجفت

فلسيد فحمد بن سعد (-
ن) ستو يد ج فلتسمية:)
ش.م.م) فلدولية  لالستشاجفت 
 REDSTONE INTERNATIONAL

 ADVISORS SARL
محدودة) شركة  نوعية فلشركة:))

فملسؤولية).

فملوضوع فالرتماعي))
و) فالستشاجية  بالخدمات  فلقيام  (•

فالستثماجية.
ألعمال) وفلدعم  فملساعدة  (•
بجميع) فلقيام  وكذلك  وفملشاجيع 

فإلررفءفت فإلدفجية وفلقانونية.
فملساعدة وفملشوجة بشأن إدفجة) (•
فلشركات) هيكلة  وإعادة  (، فألصول)
وفلتفاوض بشأن) (، ورمع فألموفل) (،
(، فألعمال) وتجميع  فلشرفكات 

وعمليات فلدمج وفلشرفء.
فلتفويض) بمور   فإلدفجة  (•

وفإلدفجة لصالح فالغياج.
ورمع) فملشاجيع  إقامة  دعم  (•
فلتمويل وفإلعانات فلعامة أو فلخاصة)

ووضع فلقروض.
•)مساعدة فألشخاص فلطبيعيين)
فملعلومات) رمع  في  فملعنويين  أو 
بشأن) وفلتفاوض  فلفرص  وتحد د 
أو) فلتجاجية  فألعمال  و  فملعامالت 
فلصناعية أو فلعقاجية وإنشاء)شركات)

تجاجية.
•)فملشاجكة وفملساهمة في شركة أو)
مشروع)،)بشكل مباشر أو غيب مباشر)
عن طريق فملساهمة أو فالكتتاب أو)
أو فملساهمة أو فالندماج أو) فإلنشاء)

غيب ذلك)،)مجاًنا أو مقابل فلدفع).
بأي) فملساهمة وإدفجة فملصالح،) (•
كان) مهما  فلشركات  في  كان،) شكل 
في فملغرب أو في) سوفء) فلغرض منها،)

فلخاجج.
فلخاصة) فلخدمات  كافة  (•
بدجفسات وإنجازفت فملباني وفلعمليات)

فلعقاجية.
فبتدفء) سنة  (99 مدة فلشركة):)

من تاجيخ تأسيسها
شاجع) 1ج1) فملقر فالرتماعي):)
ب فلدفج) (11 فنفا إقامة أزوج مكت )

فلبيضاء.
جأسمال) جأسمال فلشركة):)حدد 
دجهم) (100.000 مبلغ) في  فلشركة 
حصة من فئة) (1.000 مقسمة على)
للشركاء) خصصت  دجهم،) (100

كالتالي:
خاصة) مدنية  شركة  (-
 La لالستثماجفت) جيدستون 

 société CIVILE PARTICULIERE
 REDSTONE INVESTISSEMENTS

750)حصة
 250 فلسيد فحمد بنسعد) (-

حصة
عين) ( فلتسييب):)
محدود) غيب  ملدة  للشركة  كمسيب 
 Gabriele ماجوتا) غابرييل  فلسيد 

MAROTTA
تبتدئ من فاتح) فلسنة فملالية):)
 نا ر وتنتهي في)1ج)ديسمرب لكل سنة.)
فألجباح) توزع  فألجباح):)
فلقانوني) فالحتياطي  تكوين  بعد 
ويخول فلباقي للشركاء)حس  ما هو)
مذكوج في فلقانون فألسا�شي للشركة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
جقم) تحت  فلبيضاء) للدفج  فلتجاجية 

809179)بتاجيخ)20) نا ر)2022
بالسجل) فلشركة  تقييد  وتم 
بالدفج) فلتجاجية  باملحكمة  فلتجاجي 
بتاجيخ) (529221 تحت جقم) فلبيضاء)

20) نا ر)2022.
بمثابة مقتطف وبيان

680I

ACCOUNTAX MAROC

VITRUVE TRAVAUX SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

ACCOUNTAX MAROC
 Rue(de(liberté 3ème(étage, ,10
 Appt(n°6 - Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
VITRUVE TRAVAUX SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة 

فلسعادة، ب م جقم 1، شاجع بيبوت، 
فلحي فإلدفجي، بني مالل - 010ج2 بني 

مالل فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
. 551

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2022 10) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
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تفويت فلسيد)(ة))فبرفهيم أغزيف)
أصل) من  فرتماعية  حصة  (5.000
(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  ( .000
فوموجع عدي بتاجيخ)07) نا ر)2022.

فلحسين) (ة)) فلسيد) تفويت 
5.000)حصة فرتماعية من) أغزيف)
فلسيد) لفائدة  حصة  ( .000 أصل)
07) نا ر) (ة))حسناوي محمد بتاجيخ)

.2022
تفويت فلسيد)(ة))فبرفهيم أغزيف)
أصل) من  فرتماعية  حصة  (5.000
(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (1.000
07) نا ر) بتاجيخ) فبرفهيم  فوموجع 

.2022
فلحسين) (ة)) فلسيد) تفويت 
5.000)حصة فرتماعية من) أغزيف)
فلسيد) لفائدة  حصة  (1.000 أصل)
07) نا ر) فوموجع فبرفهيم بتاجيخ) (ة))

.2022
(ة)) ونس أغزيف) تفويت فلسيد)
أصل) من  فرتماعية  حصة  (1.000
(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (1.000
07) نا ر) بتاجيخ) فبرفهيم  فوموجع 

.2022
فسماعيل) (ة)) فلسيد) تفويت 
1.000)حصة فرتماعية من) أغزيف)
فلسيد) لفائدة  حصة  (1.000 أصل)
07) نا ر) فوموجع فبرفهيم بتاجيخ) (ة))

.2022
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية ببني مالل بتاجيخ)26) نا ر)

2022)تحت جقم)76.
681I

ACCOUNTAX MAROC

VITRUVE TRAVAUX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

ACCOUNTAX MAROC
 Rue(de(liberté 3ème(étage, ,10
 Appt(n°6 - Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
VITRUVE TRAVAUX شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة 

فلسعادة، ب م جقم 1، شاجع بيبوت، 

فلحي فإلدفجي، بني مالل فقامة 
فلسعادة، ب م جقم 1، شاجع بيبوت، 
فلحي فإلدفجي، بني مالل 010ج2 بني 

مالل فملغرب.
تعيين مسيب رد د للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
. 551

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) (2022 10) نا ر) فملؤجخ في)
فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 

فوموجع عدي كمسيب آخر
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية ببني مالل بتاجيخ)26) نا ر)

2022)تحت جقم)76.

682I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

ULTRA BACHE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE(JURICO, SARL
-04 زنقة ربل طاجق، إقامة ربل 

طاجق، فلطابق فلرفبع جقم 9 ، 
90000، طنجة فملغرب

ULTRA BACHE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة(في طوج 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 1 مجمع 

جياض طنجة قطعة س ج ه 2 فقامة 
1 فلشقة جقم 17 رزنا ة - 90000 

طنجة فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
29 ج11.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 10)درنرب) فملؤجخ في)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 
جأسمالها) مبلغ  (ULTRA BACHE
مقرها) وعنوفن  دجهم  (100.000
طنجة) جياض  مجمع  (1 فإلرتماعي)
قطعة س ج ه)2)فقامة)1)فلشقة جقم)
طنجة فملغرب) (90000 (- رزنا ة) (17
نشاط) أي  ورود  لعدم  (: ل) نتيجة 

تجاجي.

1)مجمع) و حدد مقر فلتصفية ب)
جياض طنجة قطعة س ج ه)2)فقامة)

 90000 (- رزنا ة) (17 فلشقة جقم) (1

طنجة فملغرب.)

و عين:

و) معنينو  حمزة  فلسيد(ة))

عنوفنه(ف))حي فبن سينا فكدفل فقامة)
فلرباط) فلشقة جقم)  10000) (9 جقم)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

10) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)249760.

683I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

CIUDAD REAL CAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE(JURICO, SARL

-04 زنقة ربل طاجق، إقامة ربل 

طاجق، فلطابق فلرفبع جقم 9 ، 

90000، طنجة فملغرب

CIUDAD REAL CAR شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة(في طوج 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فملحل 

فلتجاجي حي فلزهرفء زنقة 7ج جقم 21 

- 90000 طنجة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.116039

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

2021)تقرج حل) 15)درنرب) فملؤجخ في)

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 

CIUDAD REAL CAR)مبلغ جأسمالها)

مقرها) وعنوفن  دجهم  (500.000

فإلرتماعي فملحل فلتجاجي حي فلزهرفء)
طنجة) (90000 (- (21 جقم) 7ج) زنقة)

في) مزفولة  لعدم  (: ل) نتيجة  فملغرب 

نشاط تجاجي).

فملحل) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
فلتجاجي حي فلزهرفء)زنقة)7ج)جقم)21 

-)90000)طنجة فملغرب.)

و عين:

و) مصطفى  فلتومي  فلسيد(ة))
جقم) 7ج) زنقة) فلزهرفء) حي  عنوفنه(ف))

فملغرب كمصفي) طنجة  (90000  10

(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)9870 2.

684I

sahara decision

Orditek
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

sahara decision

شاجع مكة عماجة مباجك ولد فلخليل 

طابق2 فلحي فالدفجي فلعيون. ، 

70000، فلعيون فملغرب

Orditek شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي بلوك 

مد نة فلوفاق جقم 657 أ فلعيون - 

70010 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

9825ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.Orditek
وكيل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
عامة) ومقاولة  فلخدمات  لجميع 
لالعمال وفلخدمات في فلقطاع فلعام)
فو فلخاصو فعمال فلتطهيب وفلتبليط)

وفلتصد ر وفالستيبفد..
بلوك) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
(- أ فلعيون) (657 مد نة فلوفاق جقم)

70010)فلعيون فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيدة خد جة فمليدفوي):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فمليدفوي) خد جة  فلسيدة 
زنقة فملكرفط وفدي زم) عنوفنه(ف)) 1)

50ج25)وفدي زم فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فمليدفوي) خد جة  فلسيدة 
زنقة فملكرفط وفدي زم) عنوفنه(ف)) 1)

50ج25)وفدي زم فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)75/22.
685I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

BENSAID CONFECTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE(JURICO, SARL
-04 زنقة ربل طاجق، إقامة ربل 

طاجق، فلطابق فلرفبع جقم 9 ، 
90000، طنجة فملغرب

BENSAID CONFECTION شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة(في طوج 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي نجيبة 
88 جقم 11 فلطابق فألج�شي - 90000 

طنجة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.1195 7
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 15)درنرب) فملؤجخ في)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 
مبلغ) (BENSAID CONFECTION
وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)
جقم) (88 مقرها فإلرتماعي حي نجيبة)
طنجة) (90000 (- فلطابق فألج�شي) (11
:)لظروف خاجج عن) فملغرب نتيجة ل)
فالجفدة و لعدم ورود نشاط تجاجي أو)

صناعي للمزفولة..
و حدد مقر فلتصفية ب حي نجيبة)
88)جقم)11)فلطابق فألج�شي)-)90000 

طنجة فملغرب.)
و عين:

و) محمد  بنسعيد  فلسيد(ة))
فلجد دة) فملغوغة  حي  عنوفنه(ف))
(ة)) فملغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدود فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقود  تبليغ  محل  و  فملخابرة 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)249869.

686I

FORMAFID CONSEIL

MN IRRIGATION
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD(LARBI
 LOUADI(ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
MN IRRIGATION شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 8ج فلطابق 

فلسفلي تجزئة فإلدجيسية سيدي 
فلعا دي - 26026. سطات فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

6865

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  1) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 MN (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.IRRIGATION

أشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مختلفة أو للبناء
)دجفسة فلضخ وفلري)

تجاجة عامة.

8ج  (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فإلدجيسية) تجزئة  فلسفلي  فلطابق 

سطات) (.26026 (- فلعا دي) سيدي 

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: محمد) بناسف  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) محمد  بناسف  فلسيد 
زنقة موالي عرفة عماجة)07)شقة)02 

حي مانيا)26000)سطات فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) محمد  بناسف  فلسيد 
زنقة موالي عرفة عماجة)07)شقة)02 

حي مانيا)26000)سطات فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

25) نا ر) بتاجيخ) بسطات  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)2/22.

687I

RIF DOC SARL AU

 SOCIETE ARDI CAR
SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

RIF DOC SARL AU

   ملتقى شاجع فملوحد ن و ممر 

سوسان ، 2000ج، فلحسيمة 

فملغرب

 SOCIETE ARDI CAR SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلطابق 
فالول شاجع محمد فلخامس مكرج 

100 - 2000ج فلحسيمة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

3569

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) ج0)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SOCIETE ARDI CAR SARL AU

تأريب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسياجفت بدون سائق.

فلطابق) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
مكرج) فلخامس  محمد  شاجع  فالول 

100)-)2000ج)فلحسيمة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 500.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد أج�شي أناس):)5.000)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
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زنقة) ج2) عنوفنه(ف)) (ِ فلسيد)
طنجنيقة)2000ج)فلحسيمة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

ج2  فلسيد أج�شي أناس عنوفنه(ف))
فلحسيمة) 2000ج) طنجنيقة) زنقة 

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج0  بتاجيخ) بالحسيمة  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)1091.

688I

FITARCO

ABOURACHID DE BIJOUX
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

FITARCO
 CITE(YOUSSOUFIA(TIZNIT ،

85000، TIZNIT(MAROC
 ABOURACHID DE BIJOUX

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : 158 
حي دوتركا تيزنيت 85000 تيزنيت 

فملغرب .
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
.809

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج حل) (2022 18) نا ر) فملؤجخ في)
ABOURACHID DE BIJOUX)شركة)
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك)
 100.000 جأسمالها) مبلغ  فلوحيد 
 158 دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي)
تيزنيت) (85000 تيزنيت) دوتركا  حي 
عن) فلنهائي  اللتوقف  نتيجة  فملغرب 

فلنشاط).
و عين:

و) فعوشاي  جشيد  فلسيد(ة))
 85000 2ج)تجزئة فلشرف) عنوفنه(ف))

تيزنيت فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
حي) (158 وفي) (2022 18) نا ر) بتاجيخ)

دوتركا)-)85000)تيزنيت فملغرب).

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) بتيزنيت  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)1ج.

689I

efg expert

SANTO SPORT
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

efg expert
 Av(lalla(Yacout 5eme, Appt(D 9ج

، 20000، casablanca(maroc
SANTO SPORT شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 21 
إقامة فلشاوية شاجع  وسف فبن 
تاشفين زنقة جشيد جضا - 90000 

فملغرب طنجة 
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1 7ج12
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SANTO SPORT
فستيبفد) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وتوزيع فلسلع فلرياضة.
 21 جقم) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
فبن) شاجع  وسف  فلشاوية  إقامة 
 90000 (- جضا) جشيد  زنقة  تاشفين 

فملغرب طنجة).
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد علي فلبقالي):)1.000)حصة)
بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد علي فلبقالي عنوفنه(ف))زنقة)
جفنصون)55 9 10)بروكسيل بلجيكا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد علي فلبقالي عنوفنه(ف))زنقة)
جفنصون)55 9 10)بروكسيل بلجيكا

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2) نا ر) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250205.

690I

LEADER FINANCE

 S.M
PARAPHARMACEUTIQUE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(APPT(N° 2
 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 S.M PARAPHARMACEUTIQUE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

مسلم تجزئة بوكاج فلطابق فلتالث 
شقة جقم  1 باب دكالة مرفكش - 

0000  مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

121865
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (29
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 S.M (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.PARAPHARMACEUTIQUE
بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

منتجات تجميلية.
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلتالث) فلطابق  بوكاج  تجزئة  مسلم 
(- مرفكش) دكالة  باب  جقم) 1) شقة 

0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: سميج) محمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) سميج  محمد  فلسيد 
عملية) (2 فلحسنى) تجزئة  فسكجوج 
  0000 مرفكش) (115 جقم) ويرغان 

مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) سميج  محمد  فلسيد 
عملية) (2 فلحسنى) تجزئة  فسكجوج 
  0000 مرفكش) (115 جقم) ويرغان 

مرفكش فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)0 18ج1.

691I

LEADER FINANCE

STE OMIGA SAKANE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(APPT(N° 2
 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE OMIGA SAKANE شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

مسلم تجزئة بوكاج فلطابق فلتالث 

شقة جقم  1 باب دكالة مرفكش - 

0000  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122119

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. OMIGA SAKANE

منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي.

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلتالث) فلطابق  بوكاج  تجزئة  مسلم 

(- مرفكش) دكالة  باب  جقم) 1) شقة 

0000 )مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلحسين) فطرحي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فطرحي فلحسين عنوفنه(ف))

طريق) (159 تجزئة فملساج ملحق جقم)

مرفكش) ( 0000 مرفكش) آسفي 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فطرحي فلحسين عنوفنه(ف))

طريق) (159 تجزئة فملساج ملحق جقم)

مرفكش) ( 0000 مرفكش) آسفي 

فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)  21ج1.
692I

CABINET D’avocat LAHKIM BENNANI

Société FAN MOD SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

 CABINET D›avocat LAHKIM
BENNANI

 BVD(MED(V(FES 88 BVD 88
MED(V(FES، 30000، Fès(Maroc
Société FAN MOD SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 611 

 Quartier Industriel Sidi Brahim
 Fès 611 Quartier(Industriel(Sidi
.Brahim(Fès 30000 fes(Maroc

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.24605
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 نونرب) ج2) فملؤجخ في)
فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 

SLAOUI Allal)كمسيب وحيد
تبعا إلقالة مسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) (22 بتاجيخ) بفاس  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)5801.
693I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE BOUJOUNOUI
TRAVAUX SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تغييب تسمية فلشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي فلتقدم بلوك 2 جقم 07 فلسماجة 

ES-SMARA(MAROC ،72000 ،
 STE BOUJOUNOUI TRAVAUX

SARL AU شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

 LOT وعنوفن مقرها فالرتماعي
 WAHDA(BLOC(C(N°410 ES

SEMARA - 72000 فلسماجة فملغرب.

تغييب تسمية فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج225

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تم) (2021 درنرب) (20 في) فملؤجخ 

 STE« من) فلشركة  تسمية  تغييب 

 BOUJOUNOUI TRAVAUX SARL

 STE AWRACH AL KHIR«(إلى(«(AU

. » SARL AU

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) فالبتدفئية بالسماجة بتاجيخ)

2022)تحت جقم)18/2022.

694I

FIDUCIAIRE(2006

BINAYAT AL MOUSTAKBAL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca(Maroc

 BINAYAT AL MOUSTAKBAL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 26 

شاجع مرس فلسلطان فلشقة ج 

فلطابق 1 تجزئة أمين جقم 115 

فلطابق 2 سيدي معروف 20000 

فلدفجفلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

جج219 .

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2021 أكتوبر) (15 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

فلهادي) عبد  (ة)) فلسيد) تفويت 

من) فرتماعية  حصة  (200 حدوش)

(ة)) حصة لفائدة فلسيد) (200 أصل)

أكتوبر) (15 بتاجيخ) حدوش  عباس 

.2021

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809502.

695I

CWA MOROCCO

SEWS-CABIND MAROC
تعيين متصرفين

CWA MOROCCO
17، زنقة فلبحتوجي حي كوتيي، 
20060، فلدفج فلبيضاء فملغرب

SEWS-CABIND(MAROC »شركة 
فملساهمة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: فملنطقة 
فلصناعية فحمد بن فيشو، كم 
9 طريق فلرباط، عين حرودة - - 

فملحمد ة فملغرب.
»تعيين متصرفين«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.196

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)22)نونرب)2021

خالل) متصرفين  تعيين  تقرج 
فلسنوفت فملالية فلتالية:)

2022(-
-)ج202
202 (-

فألشخاص فلطبيعيون:)
هيد كي) ناكاموجف  فلسيد(ة))
بصفته(ف))متصرف وفلكائن عنوفنه(ف))
أسا وتي،) فلد ن  رالل  زنقة  (1 ب:)
عماجة)B،)شقة)bج،)فلطابق)1،)جفسين)

-)فلدفج فلبيضاء)فملغرب
فملمثل) () فالعتباجيون) فألشخاص 

فلدفئم):)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)25) نا ر)

2022)تحت جقم)166.
696I

إئتمانية فيدماس

 STE IMMOBILIERE LE
COUSERAN -SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
حل شركة

إئتمانية فيدماس
160 شاجع مرس فلسلطان 
فلدففلبيضاء ، 20120، 

فلدفجفلبيضاء فملغرب
 STE IMMOBILIERE LE
 COUSERAN -SARL
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شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة(في 
طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فملقر 
فلرئي�شي - 20000 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.505767

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 08)درنرب) فملؤجخ في)
 STE(شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
 IMMOBILIERE LE COUSERAN
 10.000 جأسمالها) مبلغ  (-SARL
دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي فملقر)
فلبيضاء) فلدفج  (20000 (- فلرئي�شي)

فملغرب نتيجة ل):)خساجة جأس فملال.
 rue ب) فلتصفية  مقر  حدد  و 
 mansard( Palmier( 10( -( 20000

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

و) مساعدي  محمد  فلسيد(ة))
 rue mansard Palmier عنوفنه(ف))
فملغرب) فلبيضاء) فلدفج  (10 20000

كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)جج8082.
697I

EXPROX SARL AU

RIAD REMORQUE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شاجع فملغرب فلعربي عماجة فلزبيبي 
فلطابق فلثاني عين حرودة فلرقم 
فلرب دي 98 فملحمد ة، 28630، 

فملحمد ة فملغرب
RIAD REMORQUE شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
فملغرب فلعربي عماجة فلزبيبي فلطابق 
فلثاني عين حرودة فلرقم فلرب دي 98 
فملحمد ة - 28630 فملحمد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
29679

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 RIAD (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

. REMORQUE
فصالح) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

هياكل رميع فملركبات.
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فملغرب فلعربي عماجة فلزبيبي فلطابق)
فلثاني عين حرودة فلرقم فلرب دي)98 
فملحمد ة)-)28630)فملحمد ة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيدة خد جة لخصيم):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
خد جة) لخصيم  فلسيدة 
عين) (07 زنقة) لحجر  دوفج  عنوفنه(ف))

حرودة)28630)فملحمد ة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عبدفلرحيم) فلصحرفوي  فلسيد 
عين) (07 زنقة) لحجر  دوفج  عنوفنه(ف))
فملحمد ة) (28630 فملحمد ة) حرودة 

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)20) نا ر)

2022)تحت جقم)127.
698I

KDS CONSEILS SARL AU

R.W TRAV
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

KDS CONSEILS SARL AU
جقم 27 فملرك  فالقتصادي 
و فالرتماعي ، 000ج ، قلعة 

فلسرفغنة فملغرب
R.W TRAV شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 9 18 
فلنخلة 1 . فلطابق فالول - 000ج  

قلعة فلسرفغنة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

 999
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (15
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 R.W (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.TRAV
فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلبناء)و فالشغال فلعمومية و فلتجاجة.

جقم) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
(- فالول) فلطابق  (. (1 فلنخلة) (18 9

000ج )قلعة فلسرفغنة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 500.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد وهاب جشيد):)5.000)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) جشيد  وهاب  فلسيدة 
000ج    119 جقم) فلشعيبي  رنان 

قلعة فلسرفغنة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) جشيد  وهاب  فلسيد 
000ج    119 جقم) فلشعيبي  رنان 

قلعة فلسرفغنة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بقلعة فلسرفغنة بتاجيخ)19 

 نا ر)2022)تحت جقم)29/2022.
699I

EXPROX SARL AU

TN EQUIPEMENT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شاجع فملغرب فلعربي عماجة فلزبيبي 
فلطابق فلثاني عين حرودة فلرقم 
فلرب دي 98 فملحمد ة، 28630، 

فملحمد ة فملغرب
TN EQUIPEMENT شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فملغرب فلعربي عماجة فلزبيبي فلطابق 
فلثاني عين حرودة فلرقم فلرب دي 98 

- 28630 فملحمد ة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

29709
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 TN (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.EQUIPEMENT
مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلسوفئل) (قياس  فملعدفت) إصالح 
وفلغازفت))/)تارر موزع بجميع أنوفع)

زيوت فلتشحيم.
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فملغرب فلعربي عماجة فلزبيبي فلطابق)
فلثاني عين حرودة فلرقم فلرب دي)98 

-)28630)فملحمد ة فملغرب.



2407 الجريدة الرسميةعدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022) 

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

 600 (: فلسيد بن شعبان توفيق)
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيدة بن عمر نزهة):)00 )حصة)
بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

توفيق) شعبان  بن  فلسيد 
 9 عنوفنه(ف))حي فلنصر فقامة فلسالم)

جقم)  0ج288)فملحمد ة فملغرب.
عنوفنه(ف)) نزهة  عمر  بن  فلسيدة 
فلطابق) (2 2)ع) 2)م س) فقامة بلفد ر)
 )شقة)20)بني  خلف)0ج288)فملغرب)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
توفيق) شعبان  بن  فلسيد 
 9 عنوفنه(ف))حي فلنصر فقامة فلسالم)

جقم)  0ج288)فملحمد ة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)25) نا ر)

2022)تحت جقم)156.

700I

FIBEN

ZENATA BAT SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIBEN
 HASSANIA 1 EL(ALIA 527
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
ZENATA BAT SARL AU شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

 Lot 22  وعنوفن مقرها فإلرتماعي
 Houria 1 Etg 3 Appt 9 EL(Alia

Mohammedia - 20800 فملحمد ة 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

27501

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعدفد فلقانون) (2021 فربف ر) (09

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ZENATA BAT SARL AU

دهان) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلد كوج أو زخرفة) (- (مقاول)) فملباني)

فملطوج) (- فملباني) (- (مقاول)) فلشقق)

فلعقاجي.

 Lot 22 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

 Houria 1 Etg ج Appt 9 EL Alia

فملحمد ة) (Mohammedia( -( 20800

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: حميد) بشاجة  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) حميد  بشاجة  فلسيد 

فملحمد ة)20800)فملحمد ة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) بشاجةحميد  فلسيد 

فملحمد ة)20800)فملحمد ة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)10)ماجس)

2021)تحت جقم)663.

701I

شركة فلتنمية فملحلية)»مرففق بركان«

شركة التنمية املحلية »مرافق 
بركان»

تعيين أعضاء)مجلس فإلدفجة

شركة فلتنمية فملحلية »مرففق 
بركان«

شاجع محمد فلخامس، فقامة 
بوبشيب، فلطابق فلثالث، جقم 18 

بركان بركان فملغرب، 60330، بركان 
فملغرب

شركة فلتنمية فملحلية »مرففق 
بركان« »شركة فملساهمة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: شاجع 
محمد فلخامس، فقامة بوبشيب، 
فلطابق فلثالث، جقم 18، شاجع 
محمد فلخامس، فقامة بوبشيب، 
فلطابق فلثالث، جقم 18، 60330 

بركان فملغرب.
»تعيين أعضاء مجلس فإلدفجة«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.6475

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)21) نا ر)2022

تقرج تعيين أعضاء)مجلس فإلدفجة)
خالل فلسنوفت فملالية فلتالية:)

2021(-
فألشخاص فلطبيعيون:)

فلسيد(ة))محمد رلول بصفته(ف))
فالقليمي) للمجلس  فلدفئم  فملمثل 
فقليم) ب:) عنوفنه(ف)) وفلكائن  لربكان 

بركان)60330)بركان بركان)
فألشخاص فملعنويون:)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بربكان  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)760/2021.
702I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

STE DOUHI TRANSPORT
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME(ETAGE(RTE
 DE(SEFROU(FES ، 30000، FES

MAROC
STE DOUHI TRANSPORT شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي : جقم 22 
مكرج زنقة 1 بلوك ج ال بيطا ضهر 

لخميس - 0000ج فاس فملغرب.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
.65245

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
2021)تقرج حل) فملؤجخ في) 1)درنرب)
شركة) (STE DOUHI TRANSPORT
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك)
 100.000 جأسمالها) مبلغ  فلوحيد 
دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم)
22)مكرج زنقة)1)بلوك)ج)ال بيطا ضهر)
لخميس)-)0000ج)فاس فملغرب نتيجة)

لتصفية فلشركة.
و عين:

و) فلدوحي  سعيد  فلسيد(ة))
22)ال) 1)جقم) زنقة) ج) بلوك) عنوفنه(ف))
0000ج  فاس.) فلخميس  ظهر  بيطا 

فاس فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
 22 وفي جقم) (2021 بتاجيخ) 1)درنرب)
ال بيطا ضهر) ج) بلوك) (1 مكرج زنقة)

لخميس)-)0000ج)فاس فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)10) نا ر)2022 

تحت جقم)126/2022.

Iج70

POULET HOUSE SARL AU

بيت الدجاج
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

POULET HOUSE SARL AU
 N 71 RDC(AV(KENITRA

 QUARTIER HAY EL FARAH
 TIFLET ، 15400، TIFLET

MAROC
بيت فلدراج شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد



عدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022)الجريدة الرسمية   2408

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 71 
فلطابق فلسفلي شاجع فلقنيطرة 

حي فلفرح تيفلت - 00 15 تيفلت 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
1129

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (17
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
بيت) (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

فلدراج).
بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلدراج وفللحوم بالتقسيط.
 71 جقم) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
فلقنيطرة حي) فلسفلي شاجع  فلطابق 
فلفرح تيفلت)-)00 15)تيفلت فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد فملهدي عبد فلالوي):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيد فملهدي عبد فلالوي):)1000 

بقيمة)100)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلالوي) عبد  فملهدي  فلسيد 
 27 جقم) فلزموجية  تجزئة  عنوفنه(ف))

تيفلت)00 15)تيفلت فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلالوي) عبد  فملهدي  فلسيد 
 27 جقم) فلزموجية  تجزئة  عنوفنه(ف))

تيفلت)00 15)تيفلت فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
12) نا ر) بتاجيخ) بتيفلت  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)-.
70 I

conseils gest plus

CAFE SUGHERO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب تسمية فلشركة

conseils gest plus
شاجع عبد فلكريم فلخطابي عماجة 
برج فملناجة 2 فلطابق فلخامس جقم 
25A ، 400000، مرفكش فملغرب

 CAFE SUGHERO
شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فالرتماعي فلطابق 
فلسفلي إقامة بكوجي متجر جقم 

١ فإلزدهاج جقم10شاجع باني إقامة 
 اسمينة زهوج فلليمون 1 0100  

مرفكش فملغرب.
تغييب تسمية فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
112875

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم) (2021 ماي) (17 في) فملؤجخ 
 CAFE« من) فلشركة  تسمية  تغييب 
 BOUCHERIE« إلى) (»SUGHERO

. »ABRAM
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
شتنرب) (09 بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)10099.
705I

SMCDE

PARENTHÈSE POUR SOI
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

SMCDE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PARENTHÈSE POUR SOI شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 55 شاجع 
زجقطوني فلطابق 1 جقم ج منطقة 

فملستشفيات فلدفج فلبيضاء فملغرب - 
20360 فلدفج فلبيضاء فملغرب.

حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
011ج5 .

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج حل) (2021 نونرب) (05 فملؤجخ في)
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
 PARENTHÈSE فلوحيد) فلشريك 
POUR SOI)مبلغ جأسمالها)100.000 
 55 فإلرتماعي) دجهم وعنوفن مقرها 
ج  جقم) (1 فلطابق) زجقطوني  شاجع 
فلبيضاء) فلدفج  فملستشفيات  منطقة 
فلبيضاء) فلدفج  (20360 (- فملغرب)

فملغرب نتيجة ل):)أزمة إقتصاد ة
شاجع) (6 و حدد مقر فلتصفية ب)
ال بوس منطقة غوتيي فلدفج فلبيضاء)
فلبيضاء) فلدفج  (20060 (- فملغرب)

فملغرب.)
و عين:

فلسيد(ة))ماجيون سابين رين منيب)
شاجع ال بوس منطقة) (6 و عنوفنه(ف))
فملغرب)20060  غوتيي فلدفج فلبيضاء)
(ة)) كمصفي) فملغرب  فلبيضاء) فلدفج 

للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

نونرب)2021)تحت جقم)800786.
706I

SMCDE

JUDE CONSEIL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

SMCDE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

JUDE CONSEIL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة(في طوج 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 55 شاجع 
زجقطوني فلطابق 1 جقم ج منطقة 

فملستشفيات فلدفج فلبيضاء فملغرب - 
20360 فلدفج فلبيضاء فملغرب.

حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
ج2ج8ج .

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج حل) (2021 نونرب) (11 فملؤجخ في)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 
جأسمالها) مبلغ  (JUDE CONSEIL
مقرها) وعنوفن  دجهم  (100.000
فإلرتماعي)55)شاجع زجقطوني فلطابق)
منطقة فملستشفيات فلدفج) ج) جقم) (1
فلدفج) (20360 (- فملغرب) فلبيضاء)
أزمة) (: ل) نتيجة  فملغرب  فلبيضاء)

إقتصاد ة
زنقة) (18 و حدد مقر فلتصفية ب)
(- فلبيضاء) فلذئاب  عين  ف جي  بحر 

20180)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

فلسيد(ة))ملياء)لفضيل و عنوفنه(ف))
فلذئاب) عين  ف جي  بحر  زنقة  (18
فلبيضاء) فلدفج  (20180 فلبيضاء)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)178 80.
707I

HIBA VOYAGES

HIBA VOYAGES
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

HIBA VOYAGES
 AV OUED OUM RABIA CENTRE
 COMMERCIAL(SOLYMAR(N°42
 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC
HIBA VOYAGES شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع أزجو 
جقم 1 قيساجية باسم هللا جقم 17 
تطوفن - 000ج9 تطوفن فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.28077
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بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تحويل) (2021 نونرب) (08 فملؤجخ في)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

باسم) قيساجية  (1 جقم) أزجو  »شاجع 

000ج9)تطوفن) (- 17)تطوفن) هللا جقم)

فملغرب«)إلى)»شاجع وفد أم فلربيع فملركز)

(- تطوفن) ( 2 جقم) سوليماج  فلتجري 

000ج9)تطوفن فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

درنرب) (17 فالبتدفئية بتطوفن بتاجيخ)

2021)تحت جقم)77 7.

708I

NEW CHALLENGE CONSULTING

AUTO ECOLE BACHRAOUI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE

CONSULTING

186 شاجع فبرفهيم فلرودفني حي 

فلهدى ، 25000، خريبكة فملغرب

 AUTO ECOLE BACHRAOUI

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي    شاجع 

فلزجقطوني حي فلزيتونة 1 فلشطر 2 

فلطابق 2 - 25000 خريبكة فملغرب 

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

7 55

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) ج2)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 AUTO(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ECOLE BACHRAOUI

مدجسة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

تعليم فلسياقة).

عنوفن فملقر فالرتماعي):)  )شاجع)

 2 فلشطر) (1 فلزجقطوني حي فلزيتونة)

فلطابق)2)-)25000)خريبكة فملغرب).

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: بشرفوي) سفيان  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 500 (: بشرفوي) مروفن  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد مروفن بشرفوي عنوفنه(ف))

فلدفخلة) حي  فلشرفاوي  تجزئة  (0 

بورنيبة)25000)خريبكة فملغرب.

فلسيد سفيان بشرفوي عنوفنه(ف))

فلدفخلة) حي  فلشرفاوي  تجزئة  (0 

بورنيبة)25000)خريبكة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد سفيان بشرفوي عنوفنه(ف))

فلدفخلة) حي  فلشرفاوي  تجزئة  (0 

بورنيبة)25000)خريبكة فملغرب)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

17) نا ر) فالبتدفئية بخريبكة بتاجيخ)

2022)تحت جقم)28/2022.

709I

cofiber(sarl

KH-CONSTRUCTION شركة
إعالن متعدد فلقرفجفت

cofiber(sarl

 rue(chouhada(berkane ، ,17

60300، berkane(maroc

 KH-CONSTRUCTION شركة

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: شاجع 

فلحسن 1 شقة جقم 6 تجزئة بالد 

هنوج - 63050 فلسعيد ة فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.7289

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

تم فتخاذ) (2022 19) نا ر) فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)

فلذي  نص على) قرفج جقم فالول:)
من) فلرفع  و  فلتخفيض  قرج  ما لي:)
جأسمال فلشركة حيث أصبح جأسمال)
مقسمة) دجهم  (10.000 فلشركة)
حصة) (100 روهري خالد:) (: كالتالي)

فملجموع:)100)حصة.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
فلذي  نص) (:7 و) (6 جقم) بند 
فلرفع) و  فلتخفيض  قرج  ما لي:) على 
أصبح) حيث  فلشركة  جأسمال  من 
دجهم) (10.000 فلشركة) جأسمال 
 100 مقسمة كالتالي):)روهري خالد:)
100)حصة تغيب إثر) حصة فملجموع:)
ذلك فلفصل فلسادس و فلسابع من)

فلقانون فألسا�شي للشركة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بربكان  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)55/2022.

710I

ARTOVERY SARLAU

ARTOVERY SARLAU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ARTOVERY SARLAU
تجزيئة فالزدهاج عماجة ج7 فلطابقج0 

فلشقة 12 ، 0000 ، مرفكش 
فملغرب

ARTOVERY SARLAU شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فملسيبة 
1 ب جقم 782 - 0000  مرفكش 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج12191
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ARTOVERY SARLAU
مهندس) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

معماجي).
عنوفن فملقر فالرتماعي):)فملسيبة)1 
ب جقم)782)-)0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيدة نهاد طاجق):)1.000)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) طاجق  نهاد  فلسيدة 
تاجكة) (21 جقم) فلزيتونة  تجزيئة 

0000 )مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) طاجق  نهاد  فلسيدة 
تاجكة) (21 جقم) فلزيتونة  تجزيئة 

0000 )مرفكش فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1901ج1.
711I

soubaiconsulting(فلسباعى كونسيلتين

الفاامغار
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة
فلسباعى كونسيلتين 
soubaiconsulting

شاجع محمد فلخامس 105 عماجة 
فسانا فلطابق فالول جقم 1 طنجة ، 

90000، طنجة فملغرب
فلفافمغاج شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة(في طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حى فاطمة 

فلزهرفء زنقة27 جقم8طنجة - 
90000 طنجة فملغرب.

حل شركة
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جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
529 ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج) 15) وليوز) 201) في) فملؤجخ 
حل شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة)
 100.000 جأسمالها) مبلغ  فلفافمغاج 
فإلرتماعي حى) دجهم وعنوفن مقرها 
جقم8طنجة) زنقة27) فلزهرفء) فاطمة 
(: نتيجة ل) فملغرب  طنجة  (90000 (-

ترفكم فلعجز.
و حدد مقر فلتصفية ب حى فاطمة)
فلزهرفء)زنقة27)جقم8طنجة)-)90000 

طنجة فملغرب.)
و عين:

فمغاج) فلحكيم  عبد   فلسيد(ة))
فلزهرفء) فاطمة  حى  عنوفنه(ف)) و 
طنجة) (90000 جقم8طنجة) زنقة27)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
فلبوحاتى فاللى  عبد   فلسيد(ة))
فلزهرفء) فاطمة  حى  عنوفنه(ف)) و  (
طنجة) (90000 جقم8طنجة) زنقة27)

تامغرب كمصفي)(ة))للشركة.
فلبوحاتى) فساف   فلسيد(ة))
فلزهرفء) فاطمة  حى  عنوفنه(ف)) و 
طنجة) (90000 جقم8طنجة) زنقة27)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
 لهم محل فملخابرة و محل تبليغ فلعقود
حى) (: بالتصفية) فملتعلقة  فلوثائق  و  (

فاطمة فلزهرفء)زنقة27)جقم8طنجة
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
غشت) (11 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

 201)تحت جقم)3606.

712I

MASTERS CONSULTING

DECO STAND
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

MASTERS CONSULTING
2ج زنقة فلبنفسج فقامة فلزيتونة 
مرس فلسلطان فلدفجفلبيضاء ، 
0 201، فلدفجفلبيضاء فملغرب

DECO STAND

 شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة(في 
طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 2ج زنقة 
فلبنفسج مرس فلسلطان فلدفج 
فلبيضاء - 0 201 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
5 ج8 1.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج حل) (2021 نونرب) فملؤجخ في) 0)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 
جأسمالها) مبلغ  (DECO STAND
مقرها) وعنوفن  دجهم  ( 00.000
مرس) فلبنفسج  زنقة  2ج) فإلرتماعي)
 201 0 (- فلبيضاء) فلدفج  فلسلطان 
(: ل) نتيجة  فملغرب  فلبيضاء) فلدفج 

توقف فلنشاط فلتجاجي.
2ج)زنقة) و حدد مقر فلتصفية ب)
فلدفج) فلسلطان  مرس  فلبنفسج 
فلبيضاء) فلدفج  (201 0 (- فلبيضاء)

فملغرب.)
و عين:

فلسيد(ة))فاطمة فلزهرفء)لطفي و)
عنوفنه(ف))فقامة باب فلريان دفج بوعزة)
20200)فلدفج فلبيضاء) فلدفج فلبيضاء)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0ج  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)806608.
Iج71

NJ BUSINESS

ZITOUNI GOLD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES maroc

ZITOUNI GOLD شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 2 زنقة 
10 بلوك 2 البيطا ظهر فلخميس - 

0000ج فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج7100
في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 12) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ZITOUNI GOLD
غرض فلشركة بإ جاز):)صائغ).

 2 جقم) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
زنقة)10)بلوك)2)البيطا ظهر فلخميس)

-)0000ج)فاس فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد ف وب بلعيدي):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
 500 (: فلسيد عز فلعرب بلعيدي)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) بلعيدي  ف وب  فلسيد 
البيطا ظهر) (2 بلوك) (10 زنقة) (2 جقم)

فلخميس)0000ج)فاس فملغرب.
بلعيدي) فلعرب  عز  فلسيد 
 2 بلوك) (10 زنقة) (2 جقم) عنوفنه(ف))
فاس) 0000ج) فلخميس) ظهر  البيطا 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
بلعيدي) فلعرب  عز  فلسيد 
 2 بلوك) (10 زنقة) (2 جقم) عنوفنه(ف))
فاس) 0000ج) فلخميس) ظهر  البيطا 

فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)25) نا ر)2022 

تحت جقم)364.
71 I

NJ BUSINESS

STE FGB NEGOCE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES maroc

STE FGB NEGOCE شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة كرم 
طريق عين فلسمن شقة 5 عماجة ف 

طابق 1 - 0000ج فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

71029
في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.FGB NEGOCE
فألعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملختلفة فوفلبناء.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)فقامة كرم)
5)عماجة ف) طريق عين فلسمن شقة)

طابق)1)-)0000ج)فاس فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 500.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
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فلسيدة منى شاوي):)5.000)حصة)
بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

 12 فلسيدة منى شاوي عنوفنه(ف))
زنقة فالمام فلشافعي جقم)ج)فلدكاجفت)

فاس)0000ج)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 12 فلسيدة منى شاوي عنوفنه(ف))
زنقة فالمام فلشافعي جقم)ج)فلدكاجفت)

فاس)0000ج)فاس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)26) نا ر)2022 

تحت جقم)ج9ج.
715I

NJ BUSINESS

STE SANTIAGO CUISINE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES maroc

STE SANTIAGO CUISINE شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مكت  جقم 
28 طابق   مكات  فلصفاء طريق 
صفرو موالي جشيد - 0000ج فاس 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

71005
في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 10) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SANTIAGO CUISINE

فألعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فملختلفة فو فلبناء.

مكت ) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
جقم)28)طابق) )مكات  فلصفاء)طريق)
فاس) 0000ج) (- صفرو موالي جشيد)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: فلسيد ف وب فلرفمي)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
500)حصة) (: فلسيد ف وب دوف ال)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
 17 فلسيد ف وب فلرفمي عنوفنه(ف))
بالد فملكزفجي صهريج كناوة) زنقة) 2)

0000ج)فاس فملغرب.
فلسيد ف وب دوف ال عنوفنه(ف))17 
فلجد د) فاس  حمامة  سيدي  دجب 

0000ج)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 17 فلسيد ف وب فلرفمي عنوفنه(ف))
بالد فملكزفجي صهريج كناوة) زنقة) 2)

0000ج)فاس فملغرب
فلسيد ف وب دوف ال عنوفنه(ف))17 
فلجد د) فاس  حمامة  سيدي  دجب 

0000ج)فاس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)25) نا ر)2022 

تحت جقم)365.
716I

فئتمانية حكيم فلرروفني ش.م.م ذفت فلشريك)

فلوحيد

BOUTAIB CASH
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

فئتمانية حكيم فلرروفني ش.م.م 
ذفت فلشريك فلوحيد

شاجع محمد فلزجقطوني دجب11 جقم 
16 حي فلسالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس فملغرب

BOUTAIB CASH شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فملحل 

فلتجاجي جقم 22 1، كائن بمرران 

5، مكناس. - 50000 مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

55167

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.BOUTAIB CASH

فألشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملختلفة أو فلبناء.

فملحل) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلتجاجي جقم)22 1،)كائن بمرران)5،)

مكناس.)-)50000)مكناس فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد بوطي   ونس):)100)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد بوطي   ونس):)100)بقيمة)

100)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) بوطي   ونس  فلسيد 
زنقة)01)،)جقم)7ج،)حي فلوحدة)ج0)،)

مكناس.)50000)مكناس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) بوطي   ونس  فلسيد 
زنقة)01)،)جقم)7ج،)حي فلوحدة)ج0)،)

مكناس.)50000)مكناس فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)210.

717I

SMCDE

 POLY ENGINEERING

MARINERS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

SMCDE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 POLY ENGINEERING

MARINERS شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

بوينتو جومانو م ج 128 زنقة 02 

عماجة  1 شقة 01 عين فلذئاب فلدفج 

فلبيضاء - 20180 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.

حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

. 52829

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج) (2021 نونرب) (08 في) فملؤجخ 

فملسؤولية) ذفت  شركة  حل 

 POLY ENGINEERING فملحدودة)

جأسمالها) مبلغ  (MARINERS

مقرها) وعنوفن  دجهم  (100.000

م) جومانو  بوينتو  تجزئة  فإلرتماعي 

 01 شقة) عماجة) 1) (02 زنقة) (128 ج)

 20180 (- عين فلذئاب فلدفج فلبيضاء)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب نتيجة ل):)أزمة)

إقتصاد ة

تجزئة) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 

 02 زنقة) (128 ج) م  جومانو  بوينتو 

عماجة) 1)شقة)01)عين فلذئاب فلدفج)

فلبيضاء) فلدفج  (20180 (- فلبيضاء)

فملغرب.)
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و عين:

فدجيس طاهري روطي) فلسيد(ة))

تجزئة) عنوفنه(ف)) و  حسني  فدجي�شي 
 02 زنقة) (128 ج) م  جومانو  بوينتو 

فلذئاب) عين  (01 شقة) عماجة) 1)

20180)فلدفج فلبيضاء) فلدفج فلبيضاء)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج1  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)179 80.

718I

SMCDE

SPORT FOR YOUTH
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

SMCDE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SPORT FOR YOUTH شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 217 شاجع 

برفهيم جودفني تمد د فإلقامة فلفتح 

فلطابق 1 فلرقم ج فلدفج فلبيضاء - 

20000 فلدفج فلبيضاء فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.425367

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج) (2021 شتنرب) (17 في) فملؤجخ 

محدودة) مسؤلية  ذفت  شركة  حل 

 SPORT FOR ذفت فلشريك فلوحيد)

 100.000 جأسمالها) مبلغ  (YOUTH

فإلرتماعي) مقرها  وعنوفن  دجهم 

تمد د) جودفني  برفهيم  شاجع  (217

فإلقامة فلفتح فلطابق)1)فلرقم)ج)فلدفج)

فلبيضاء) فلدفج  (20000 (- فلبيضاء)

فملغرب نتيجة ل):)أزمة إقتصاد ة.

و حدد مقر فلتصفية ب فيال فان)
(- دي نوج ممر ماجونيي فنفا فلبيضاء)

70ج20)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

أميني) ريان  شرفين  فلسيد(ة))
ممر) نوج  دي  فان  فيال  عنوفنه(ف)) و 
فلدفج) 70ج20) ماجونيي فنفا فلبيضاء)
فلبيضاء)فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

نونرب)2021)تحت جقم)800785.
719I

NOTAIRE

 SOCIETE SILKEN HOTELS
MAROC

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

NOTAIRE
91 شاجع محمد فلخامس إقامة 

 اسمينة فلطابق فألول جقم   طنجة 
، 90000، طنجة فملغرب

 SOCIETE SILKEN HOTELS
MAROC شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فليمن فقامة فلشاطئ جقم 10 فلطابق 
  جقم 11 - 90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

511ج12
في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (10
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 SOCIETE SILKEN HOTELS

.MAROC

ملكية) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
،)تمويل و تسييب فلفنادق و فملطاعم،)

وتشغيل دوج فلضيافة؛
ببناء) فملتعلقة  فلخدمات  رميع  (-
وتنظيم وتشغيل فملؤسسات فملحددة)
(، فلخصوص) وره  وعلى  (، أعاله)
بناء) في  تساهم  فلتي  فألعمال  رميع 
فألعمال) ورميع  فملؤسسات  هذه 

فالستشاجية فملتعلقة بها؛
،فلحفالت،) فللقاءفت) تنظيم  (-

فلندوفت وفالرتماعات)؛
عالقة) لها  فلتي  فلخدمات  (-

بالسياحة؛
دجفسة و توفيب رميع فلخدمات) (-
فلتي تهدف إلى تسهيل تنظيم وربات)

موظفي فلشركات)؛
و) رد دة  شركة  أي  إنشاء) (-

فملساهمة في جؤوس أموفلها)؛
فلعمليات) رميع  عامة  بصفة  و 
فلتي تدخل بشكل مباشر أو غيب مباشر)

ضمن غرض فلشركة.
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فليمن فقامة فلشاطئ جقم)10)فلطابق)

 )جقم)11)-)90000)طنجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 HOTELES SILKEN فلشركة)
دجهم) (100 حصة بقيمة) (S.A( :( 500

للحصة.
فلهاشمي) نعمان  موالي  فلسيد 
 100 بقيمة) حصة  (250 (: فلبلغيتي)

دجهم للحصة).
 250 (: أبضالص) خالد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
 HOTELES SILKEN S.A فلشركة)
ألفا) كاستييس  فكتوجيا  عنوفنه(ف))
فكتوجيا) (01071 1 شاجع زبلكانا جقم)

كاستييس فسبانيا.
فلهاشمي) نعمان  موالي  فلسيد 
فلبلغيتي عنوفنه(ف))عماجة ميسوج جقم)
فقامة فلصباح ح ي م) (9 2)مجموعة)

10120)فلرباط فملغرب.

فلسيد خالد أبضالص عنوفنه(ف))
جقم) (1 زنقة فبن زيدون فقامة سروج)

9ج 90000)طنجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 Emilio IRACULIS فلسيد)
ال) طابق  عنوفنه(ف)) (SOTERES
موسيكا)6)أجففا ألفا)01071)فكتوجيا)

كاستييس فسبانيا
فلهاشمي) نعمان  موالي  فلسيد 
فلبلغيتي عنوفنه(ف))عماجة ميسوج جقم)
فقامة فلصباح ح ي م) (9 2)مجموعة)

10120)فلرباط فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 1) نا ر) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)12 .

720I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

BUILD WITH US
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH ،
400000، MARRAKECH(MAROC

BUILD WITH US شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي 
أمرشيش إقامة دفلية عماجة 
ب81EME- فلطابق جقم ج11 

مرفكش - 0000  مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

881ج10
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2020 فربف ر) (25
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
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ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 BUILD(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.WITH US
غرض فلشركة بإ جاز):)-مفاوض

)-)أعمال متنوعة أو إنشائية)
حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
عماجة) دفلية  إقامة  أمرشيش 
ب81EME-)فلطابق جقم)ج11)مرفكش)

-)0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: صالح) فلسماللي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فلسماللي صالح عنوفنه(ف))
بيه  وسفية) رنان  فلعوطنة  دوفج 

0000 )مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلسماللي صالح عنوفنه(ف))
بيه  وسفية) رنان  فلعوطنة  دوفج 

0000 )مرفكش فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ماجس) (27 بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2020)تحت جقم)285ج11.

721I

Fiduciaire jazouli mohammed

LINA ARRACHAD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شاجع فبو بكر فلصد ق فاس، 

0000ج، فاس فملغرب
LINA ARRACHAD شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 25 تجزئة 

موالي فدجيس فملررا محل جقم 1 
فلطابق فالج�شي 0000ج فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
710 5

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 06) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 LINA (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.ARRACHAD
أشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عمومية
فلتبويج فلعقاجي.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)25)تجزئة)
 1 جقم) محل  فملررا  فدجيس  موالي 
فلطابق فالج�شي)0000ج)فاس فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: فلسيد عبد فلوفحد طلحة)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيد عبد فلشفيق طلحة):)250 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 250 (: طلحة) مصطفى  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
طلحة) فلوفحد  عبد  فلسيد 
فدجيس) موالي  تجزئة  (25 عنوفنه(ف))

فملررا)0000ج)فاس فملغرب.
طلحة) فلشفيق  عبد  فلسيد 
فدجيس) موالي  تجزئة  (25 عنوفنه(ف))

فملررا)0000ج)فاس فملغرب.
فلسيد مصطفى طلحة عنوفنه(ف))
فملررا) فدجيس  موالي  تجزئة  (25

0000ج)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
طلحة) فلوفحد  عبد  فلسيد 
فدجيس) موالي  تجزئة  (25 عنوفنه(ف))

فملررا)0000ج)فاس فملغرب.

طلحة) فلشفيق  عبد  فلسيد 
فدجيس) موالي  تجزئة  (25 عنوفنه(ف))

فملررا)0000ج)فاس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)26) نا ر)2022 

تحت جقم)01 .
722I

SOLUCIA EXPERTISE

BLUESEC
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
BLUESEC شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 11 
زنقة عزيز بالل فلطابق فلخامس, 
فملعاجيف - 0جج20 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

 529  1
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. BLUESEC
غرض فلشركة بإ جاز):)فالستشاجة)
نظام) في  وفلتدقيق  وفلهندسة 

فملعلومات.
 11 جقم) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
فلخامس,) فلطابق  بالل  عزيز  زنقة 
فلبيضاء) فلدفج  0جج20) (- فملعاجيف)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: بشان) ف مان  فلسيدة 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) بشان  ف مان  فلسيدة 
15)زنقة فكاسياس ط) )شقة)7)فقامة)
سحر حي بيبجي)20000)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) بشان  ف مان  فلسيدة 
15)زنقة فكاسياس ط) )شقة)7)فقامة)
سحر حي بيبجي)20000)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)8 8095.

Iج72

G.MAO.CCF

STE ART EURO DESIGN
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 2 

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE ART EURO DESIGN شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي : شاجع 

عبد فلعالي بن شقرون إقامة مكات  
زين  فلطابق   مكت  26 فاس : 

شاجع عبد فلعالي بن شقرون إقامة 
مكات  زين  فلطابق   مكت  26 

فاس فاس فملغرب فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

70011
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في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعدفد فلقانون) (2021 شتنرب) (06

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ART EURO DESIGN

:)مقاول في) غرض فلشركة بإ جاز)

في) فلبناء+مقاول  و  فملختلفة  أشغال 

أشغال فلتشطي .

شاجع) (: (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

عبد فلعالي بن شقرون إقامة مكات )

(: فاس) (26 مكت ) فلطابق) ) زين  

شاجع عبد فلعالي بن شقرون إقامة)

 26 مكت ) فلطابق) ) زين   مكات  

فاس فاس فملغرب فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) خلوق  محمد  فلسيد 

جقم)107)بلوك س حي فلوفاق زوفغة)

فاس)0000ج)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) خلوق  محمد  فلسيد 

جقم)107)بلوك س حي فلوفاق زوفغة)

فاس)0000ج)فاس فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

أكتوبر) (28 بتاجيخ) بفاس  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)2/21 7 .

72 I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

AZLA AGRICOLE

إعالن متعدد فلقرفجفت

 CABINET EL BATRA CONSEIL

SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU

 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH ،

400000، MARRAKECH(MAROC

AZLA AGRICOLE »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: مزجعة 

أوالد أحمد بن برفهيم قلعة 

فلسرفغنة سيدي بو عثمان - - بن 

ررير فملغرب .

»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.2997

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)11)نونرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:500 جقم) قرفج 

ما لي:)15)درنرب)2021

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

تحويل مقر فلشركة إلى فلعنوفن فلتالي)

:)مزجعة أوالد أحمد بن برفهيم قلعة)

فلسرفغنة سيدي بو عثمان

بند جقم)5:)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب نشاط فلشركة ليصبح كالتالي:)

فلزجفعي.) فالستغالل  إدفجة  مقاول  (1

تأريب سياجفت) ج) تنظيم فألحدفث.) (2

 .BUGGY MOTO CROSS

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

درنرب) (15 بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2021)تحت جقم) 58.

725I

AKHRIF COMMERCE

AKHRIF COMMERCE
إعالن متعدد فلقرفجفت

AKHRIF COMMERCE
حي بنكيبفن، زنقة 9ج1، جقم 2ج ، 

90000، طنجة فملغرب
AKHRIF COMMERCE »شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: حي 
بنكيبفن، زنقة 9ج1، جقم 2ج - 

90000 طنجة فملغرب .
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.93625

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)ج2)درنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 جقم) قرفج 
فرتماعية) حصة  (60 تفويت) ما لي:)
من أصل)100)حصة فرتماعية،)من)
فئة)100,00)دجهم للحصة فلوفحدة،)
 6.000,00 قدجها) فرمالية  بقيمة 
للشريك) سلفا  وفملكتتبة  دجهم،)
فخريف) فالاله  عبد  فلسيد  فلوحيد 
 AKHRIF COMMERCE شركة) في 
فحمد) فلسيد  لصالح  (SARL-AU
مغربي فلجنسية،) فلوكيلي فالدجي�شي،)

وفلساكن بطنجة،)زنقة طريفة.
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
تعيين فلسيد فحمد فلوكيلي فالدجي�شي)
 AKHRIF لشركة) شريك  كمسيب 
ملدة) ذلك  و  (،COMMERCE SARL

غيب محدودة.
على) فلذي  نص  ج:) جقم) قرفج 
تجد د ثقة تسييب فلشركة في) ما لي:)
بصفته) فخريف،) فالاله  عبد  فلسيد 
ملدة) وذلك  للشركة،) شريك  مسيب 
بالنسبة) فلشركة  تلزم  غيب محدودة.)
للعقود وفالعمال فالدفجية فلخاصة) (:
بتوقيع) للشركة  فلعادي  بالسيب 
فلسيد) فلشريكين  فملسيب ن  فحد 
فحمد) فلسيد  أو  فخريف  فالاله  عبد 
للعمليات فملالية،) فلوكيلي فالدجي�شي.)
في) فلقانونية  وفلتعد الت  فلبنكية 
بتوقيع) للشركة  فلتجاجي  فلسجل 

فملسيب ن فلشريكين معا فلسيد عبد)

فالاله فخريف وفلسيد فحمد فلوكيلي)

فالدجي�شي

على) فلذي  نص  جقم) :) قرفج 

تحيين وفعادة صياغة فلنظام) ما لي:)

فألسا�شي للشركة في شكل شركة ذفت)

فملسؤولية فملحدودة بعدة شركاء

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)0:)فلذي  نص على ما لي:)

شكل) في  صياغته  وإعادة  تحيين 

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة بعدة)

شركاء.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2) نا ر) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250182.

726I

MOYEN MILLE

ت س أفريقيا
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

TS AFRICA

CASA ، 20330، فلدفج فلبيضاء 

maroc

ت س أفريقيا شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 2جج شاجع 

إبرفهيم جودفني ط 5 ش 21 إقامة 

فلريحان - 0جج20 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

79ج529

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 11) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

ت س) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

أفريقيا.
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تنضيم) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

إدفجة) و  فلتضاهرفت  فنوفع  رميع 

رميع فنوفع فلخدمات.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)2جج)شاجع)

إقامة) (21 ش) (5 إبرفهيم جودفني ط)

فلبيضاء) فلدفج  0جج20) (- فلريحان)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيدة محجوبة فلشتوفني):)100 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 600 (: فلودجف�شي) زكرياء) فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

00ج  (: فلودجف�شي) محمود  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلشتوفني) محجوبة  فلسيدة 

فلنحوي) نحاس  زنقة  (76 عنوفنه(ف))

فلدفج) 00ج20) فلبيضاء) فملعاجيف 

فلبيضاء)فملغرب.

فلسيد زكرياء)فلودجف�شي عنوفنه(ف))

فملعاجيف) فلنحوي  نحاس  زنقة  (76

فلبيضاء) فلدفج  00ج20) فلبيضاء)

فملغرب.

فلودجف�شي) محمود  فلسيد 

فلنحوي) نحاس  زنقة  (76 عنوفنه(ف))

فلدفج) 00ج20) فلبيضاء) فملعاجيف 

فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلشتوفني) محجوبة  فلسيدة 

فلنحوي) نحاس  زنقة  (76 عنوفنه(ف))

فلدفج) 00ج20) فلبيضاء) فملعاجيف 

فلبيضاء)فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)1ج 809.

727I

MOTO CORINE SARL

MOTO CORINE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

MOTO CORINE SARL
 LOT(OTTOUR(RUE 07 N 59

 SIDI(MOUMEN(CASABLANCA ،
20402، CASABLANCA(MAROC

MOTO CORINE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 
فلعطوج فلزنقة جقم07 جقم 59 
سيدي مومن فلدفج فلبيضاء - 

02 20 فلدفج فلبيضاء فملغرب. - 
00 20 فلدفج فلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

. 22987
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) في) 1) فملؤجخ 

فملصادقة على):
مصطفى) (ة)) فلسيد) تفويت 
فرتماعية) حصة  (150 بوتڭوجين)
حصة لفائدة فلسيد) 00ج) من أصل)
أبريل) أ وب بوتڭوجين بتاجيخ) 1) (ة))

.2021
مصطفى) (ة)) فلسيد) تفويت 
150)حصة فرتماعية من) بوتڭوجين)
(ة)) حصة لفائدة فلسيد) 00ج) أصل)
أبريل) بتاجيخ) 1) بوتڭوجين  مباجك 

.2021
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 ونيو)2021)تحت جقم)225 78.
728I

CAB ASSISTANCE

 TINJIS TECHNOLOGY
SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 TINJIS TECHNOLOGY SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
يعقوب منصوج جقم 2 ، فلطابق 
فلثاني جقم   - طنجة. - 90000 

طنجة فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

123687
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 TINJIS(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. TECHNOLOGY SARL AU
غرض فلشركة بإ جاز):)فلتجاجة في)

فألرهزة فملعلوماتية.).
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلطابق) (، (2 جقم) منصوج  يعقوب 
فلثاني جقم) )-)طنجة.)-)90000)طنجة)

فملغرب).
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

100.000,00)دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلفا�شي) خالد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد خالد فلفا�شي عنوفنه(ف))حي)
 90000 2)طنجة) 1)جقم) فلبوغاز زنقة)

طنجة فملغرب).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد خالد فلفا�شي عنوفنه(ف))حي)
 90000 2)طنجة) 1)جقم) فلبوغاز زنقة)

طنجة فملغرب).

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج 2501.

729I

MOYEN MILLE

VERTEX ENGINEERING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

VERTEX ENGINEERING
CASA ، 20330، فلدفج فلبيضاء 

maroc
VERTEX ENGINEERING شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 2جج شاجع 
إبرفهيم جودفني ط 5 ش 21 إقامة 
فلريحان - 0جج20 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

5295 7
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 06) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.VERTEX ENGINEERING
 Bureau (: غرض فلشركة بإ جاز)

.d’étude et de formation
عنوفن فملقر فالرتماعي):)2جج)شاجع)
إقامة) (21 ش) (5 إبرفهيم جودفني ط)
فلبيضاء) فلدفج  0جج20) (- فلريحان)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد  اسين دفوود):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
 500 (: إلهام) بلعفاجي  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد  اسين دفوود عنوفنه(ف))حي)

بنسليمان) فلفرح فلرقم)263 000ج1)

فملغرب.

فلسيدة بلعفاجي إلهام عنوفنه(ف))

دجب فالنجليز دجب بن) ج1) ممر) (1 8

سالم)20020)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد  اسين دفوود عنوفنه(ف))حي)

بنسليمان) فلفرح فلرقم)263 000ج1)

فملغرب

فلسيدة بلعفاجي إلهام عنوفنه(ف))

دجب فالنجليز دجب بن) ج1) ممر) (1 8

سالم)20020)فلدفج فلبيضاء)فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809666.

0Iج7

MOYEN MILLE

افترشيب
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AFTERSHIP

CASA ، 20330، فلدفج فلبيضاء 

maroc

ففتبشي  شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 64 زنقة 

عبدهللا فملد وني ط 1 ش2 فلدفج 

فلبيضاء 20080 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

5298 9

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 07) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

ففتبشي .
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

 TRANSPORT
 ACCOMPAGNEMENT DES

. ENTREPRISES
زنقة) (64 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
فلدفج) ش2) (1 ط) فملد وني  عبدهللا 
فلبيضاء) فلدفج  (20080 فلبيضاء)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلسيد فملهدي منصوجي)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فملهدي منصوجي عنوفنه(ف))
 20500 55 15)جقم) دجب فلكبيب زنقة)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فملهدي منصوجي عنوفنه(ف))
 20500 55 15)جقم) دجب فلكبيب زنقة)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 26 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)810026.
1Iج7

CAB ASSISTANCE

N&A CONCEPT SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

N&A(CONCEPT(SARL(AU شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

يعقوب منصوج جقم 2 ، فلطابق 

فلثاني جقم   - طنجة. - 90000 

طنجة فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

123689

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 N&A (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.CONCEPT SARL AU

:)-)فلد كوج) غرض فلشركة بإ جاز)

فلدفخلي..

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلطابق) (، (2 جقم) منصوج  يعقوب 

فلثاني جقم) )-)طنجة.)-)90000)طنجة)

فملغرب).

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

100.000,00)دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: نهاد) فلصغيب  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيدة فلصغيب نهاد عنوفنه(ف))76 

شاجع فملهدي بن بركة)،)ط)ج)شقة)11 

020ج9)تطوفن فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيدة فلصغيب نهاد عنوفنه(ف))76 

شقة) ج) ط) (، شاجع فملهدي بن بركة)

11،)تطوفن)020ج9)تطوفن فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
21) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250689.

2Iج7

MON COMPTABLE SARL

TAHARA CONSULT
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

TAHARA CONSULT شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي ظهر فملحلة 

تجزئة فلشهد فالبيض جقم  71 - 
60000 وردة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.36041
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج) (2022 12) نا ر) في) فملؤجخ 
محدودة) مسؤلية  ذفت  شركة  حل 
 TAHARA فلوحيد) فلشريك  ذفت 
CONSULT)مبلغ جأسمالها)100.000 
دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي ظهر)
جقم) فالبيض  فلشهد  تجزئة  فملحلة 
وردة فملغرب نتيجة) (60000 (- (71 
ل):)توقيف فلنشاط وفلتشطي  على)

فلسجل فلتجاجي.
ظهر) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
جقم) فالبيض  فلشهد  تجزئة  فملحلة 

 71)-)60000)وردة فملغرب.)
و عين:

شاجل) طوماس  ميزميب  فلسيد(ة))
بنجمان و عنوفنه(ف))ظهر فملحلة تجزئة)
 60000 جقم) 71  فالبيض  فلشهد 

وردة فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)266.
Iجج7

KHM CONSULTING

TEINTURE TEXTILE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة ف ت باعمرفن فملمر ب فلطابق 
فالول فلرقم 106 تقاطع شاجع محمد 
فلخامس و فملقاومة ، 20050، فلدفج 

فلبيضاء فملغرب
TEINTURE TEXTILE شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 7ج شاجع 
علي يعتا حي سماجة حي فملحمدي - 

20570 فلدفجفلبيضاء فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
921ج9ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم تحويل) (2022 ج0) نا ر) فملؤجخ في)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
يعتا حي سماجة حي) شاجع علي  «7ج)
فلدفجفلبيضاء) (20570 (- فملحمدي)
فلعيون) حي  مكرج  (29« إلى) فملغرب«)
فلدفجفلبيضاء) 02ج20) (- بررة) عين 

فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809855.
I ج7

Auditranis(sarl-au

-STE RAIDA GOûTS-SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

Auditranis(sarl-au
 Immeuble(B›3 appartement 2
 almansour 1 meknes ، 50000،

Meknes Maroc
 -STE(RAIDA(GOûTS-SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 5 

جقم 2 متجر جقم   فلتقدم مكناس - 
50000 مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
55197

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (09
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.-RAIDA(GOûTS-SARL
:) حدد) بإ جاز) فلشركة  غرض 
بيع فملنتجات) فلغرض فالرتماعي في:-)
فملختلفة) فلغذفئية-فلتجاجة-فألشغال 
بناء) فمللكيةفلعقاجية،) –بيع،) –)شرفء)
فملوفد) بجميع  فلنجاجة  فلعماجفت،)
فلبناء،ترصيص،كهرباء،) وأدوفت 
فلعقاجي- فملقالع.فإلنعاش  فستغالل 

فلتصد ر و فالستيبفد.
وبصفة عامة كل فلعمليات فملالية)
وفملنقولة) وفلعقاجية،) وفلتجاجية 
فملرتبطة بصفة مباشرة أو غيب مباشرة)

باملوضوع فملذكوج أعاله.
 5 شاجع) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
2)متجر جقم) )فلتقدم مكناس)-) جقم)

50000)مكناس فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
مبلغ جأسمال فلشركة:)2.000.000 

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد سفيان فمجاهد):)50)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيد كريم ف با):)50)حصة بقيمة)

100)دجهم للحصة).
حصة) (50 (: فلسيد روفد وجوش)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
حصة) (50 (: فريح) فلسيد عثمان 

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد سفيان فمجاهد عنوفنه(ف))
جقم)260)تجزئة فتيحة) )حي فلتقدم)

50000)مكناس فملغرب.
فلسيد كريم ف با عنوفنه(ف))زنقة)7 
مكناس) (50000 حي فلتقدم) (11 جقم)

فملغرب.

عنوفنه(ف)) وجوش  روفد  فلسيد 
 50000 حي فلتقم) (10 زنقة) (27 جقم)

مكناس فملغرب.
فلسيد عثمان فريح عنوفنه(ف))جقم)
5)زنقة)7)حي فلتقدم)50000)مكناس)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد سفيان فمجاهد عنوفنه(ف))
جقم)260)تجزئة فتيحة) )حي فلتقدم)

50000)مكناس فملغرب
فلسيد كريم ف با عنوفنه(ف))زنقة)7 
مكناس) (50000 حي فلتقدم) (11 جقم)

فملغرب

عنوفنه(ف)) وجوش  روفد  فلسيد 
 50000 حي فلتقم) (10 زنقة) (27 جقم)

مكناس فملغرب
فلسيد عثمان فريح عنوفنه(ف))جقم)
5)زنقة)7)حي فلتقدم)50000)مكناس)

مكناس

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)269.

5Iج7

fidulimar

M.J.D CAR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

fidulimar

 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

M.J.D CAR شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم ج8 

بوجج فلياقوت شاجع محمد فلخامس 

- 5000  وجزفزفت فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج1055.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تعيين) (2022 19) نا ر) فملؤجخ في)

فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 

فوكاعلي عمر كمسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

26) نا ر) فالبتدفئية بوجزفزفت بتاجيخ)

2022)تحت جقم)2 .

736I

KHM CONSULTING

AL WASSAT IMMOBILIERE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

KHM CONSULTING

1 زنقة ف ت باعمرفن فملمر ب فلطابق 

فالول فلرقم 106 تقاطع شاجع محمد 

فلخامس و فملقاومة ، 20050، فلدفج 

فلبيضاء فملغرب

 AL WASSAT IMMOBILIERE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 7ج شاجع 

علي يعتا حي سماجة - 0 202 

فلدفجفلبيضاء فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

1 0ج29.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تحويل) (2022 07) نا ر) فملؤجخ في)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

(- سماجة) حي  يعتا  علي  شاجع  «7ج)

إلى) فملغرب«) فلدفجفلبيضاء) (202 0

5ج  جقم) فلحمرة1تجزئة  »تجزئة 

فلدفجفلبيضاء) (20 70 (- فلشق) عين 

فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم) 80979.

7Iج7
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fiduazizi

EVENT SAHARA TRAV
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شاجع عمر فملختاج حي فلقدس شاجع 

عمر فملختاج حي فلقدس، 7000، 

فلعيون فملغرب

EVENT SAHARA TRAV شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مد نة 

فلوفاق بلوك D جقم 1046 فلعيون - 

70000 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

9999ج

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 19) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 EVENT(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SAHARA TRAV

ألعاب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

ومساحات تفاعلية لألطفال

رميع) (- (فشاج) سريعة) وربات 

أنوفع فآليس كريم)،)إلخ.)

تموين رماعي

منطقة ترفيهية لألطفال)،

منزلقات) مع  مغطى  ملع   (

ترفيهية) وأنشطة  للتزحلق  ومساجفت 

لألطفال)،)ويشمل منطقة مقهى

تنظيم عيد فمليالد)،

)عرض فملهرج)...

ممنوح فلعقد فلعام

مناقصة للسوق فلعام وفلخاص

فلتجاجة وفلتجاجة فلعامة.

أعمال متنوعة وخدمات متعددة.
تعترب) فلتي  فألنشطة  رميع  (

ضروجية لتطوير فلشركة.
)رميع أنشطة فلبستنة وفلحرفسة.

كافة أنشطة فلتنظيف
تعترب) فلتي  فألنشطة  رميع  (

ضروجية لتطوير فلشركة)...)إلخ..
مد نة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
D)جقم)1046)فلعيون)-) فلوفاق بلوك)

70000)فلعيون فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلعوني) حميد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد حميد فلعوني عنوفنه(ف))ج7 
شقة) 0)شاجع محمد فلخامس وفدي)

زم)50ج25)وفدي زم خريبكة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد حميد فلعوني عنوفنه(ف))ج7 
شقة) 0)شاجع محمد فلخامس وفدي)

زم)50ج25)وفدي زم خربيكة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)200/2022.
8Iج7

FI.DEBAGH

 LEADER DISTRIBUTION
NORD

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
حل شركة

FI.DEBAGH
شاجع منصوج فلذهبي إقامة ميسيل 

طابق 1 مكت  جقم 1ج طنجة ، 
90000، طنجة فملغرب

 LEADER DISTRIBUTION NORD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة(في 

طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 

حسان فبن وفزفن جقم 26 طنجة - 
90000 طنجة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.115857
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) فملؤجخ في)16)درنرب)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 
 LEADER DISTRIBUTION NORD
دجهم) (100.000 جأسمالها) مبلغ 
زنقة) فإلرتماعي  مقرها  وعنوفن 
(- طنجة) (26 جقم) وفزفن  فبن  حسان 
90000)طنجة فملغرب نتيجة ل):)عدم)

تفاهم شركاء.
زنقة) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
(- طنجة) (26 جقم) وفزفن  فبن  حسان 

90000)طنجة فملغرب.)
و عين:

و) فخنيش  وفئل  فلسيد(ة))
عنوفنه(ف))زنقة حسان فبن وفزفن جقم)
فملغرب كمصفي) طنجة  (90000  26

(ة))للشركة.
نبيل علمي و عنوفنه(ف)) فلسيد(ة))
شاجع أبى فلحسن شدلي إقامة جفنية)
طنجة) (90000  51 شقة) (8 طابق) (2

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) (16 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)11105.
9Iج7

SYNERGIE EXPERTS

BLUE CORP
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SYNERGIE EXPERTS
9 ، زنقة رون روجيس، حي غوتييه 

، 20200، فلدفج فلبيضاء فملغرب
BLUE CORP شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 9 ، زنقة 
رون روجيس، حي غوتييه - 20200 

فلدفج فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج52889

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 01) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 BLUE (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.CORP

تلقي) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مكاملات من فلزبناء

-)إعطاء)معلومات عن منتج

أو) فملساعدة  طلبات  معالجة  (-

شكاوي فلزبناء

لبيع) مماثلة  طرق  فستخدفم  (-

فلسلع أو فلخدمات للزبناء)فملحتملين

أو) فلسوق  أبحاث  إررفء) (-

بأنشطة) وفلقيام  فالستطالعات 

مماثلة للزبناء.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)9 ،)زنقة)

 20200 رون روجيس،)حي غوتييه)-)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد كالون سيدجيك إ لي جورر)

دجهم) (100 بقيمة) حصة  (100 (:

للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد كالون سيدجيك إ لي جورر)
زنقة رون روجيس،) (، 9 عنوفنه(ف))

فلبيضاء) فلدفج  (20200 غوتييه) حي 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
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فلسيد كالون سيدجيك إ لي جورر)

زنقة رون روجيس،) (، 9 عنوفنه(ف))

فلبيضاء) فلدفج  (20200 غوتييه) حي 

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808878.

7 0I

BOUCHTA COMPTA

DELIMARE AQUACULTURE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

 DELIMARE AQUACULTURE

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة عمر 

بن عبد فلعزيز عماجة فبرفج دبي ج12 

طابق 6 بلوك ب جقم 25 - 90000 

فلعرفئش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

6619

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. DELIMARE AQUACULTURE

صنع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

شبكات) وإصالح  وبناء) وتصميم 

فلصيد.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)زنقة عمر)

ج12  بن عبد فلعزيز عماجة فبرفج دبي)

 90000 (- (25 بلوك ب جقم) (6 طابق)

فلعرفئش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فكوفدو) هرناند ز  فنطونيو  فلسيد 

دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فكوفدو) هرناند ز  فنطونيو  فلسيد 

زنقة عمر بن عبد فلعزيز) عنوفنه(ف))

بلوك) (6 ج12)طابق) عماجة فبرفج دبي)

فلعرفئش) ج0 90000) ف فلشقة جقم)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فكوفدو) هرناند ز  فنطونيو  فلسيد 

زنقة عمر بن عبد فلعزيز) عنوفنه(ف))

بلوك) (6 ج12)طابق) عماجة فبرفج دبي)

فلعرفئش) ج0 90000) ف فلشقة جقم)

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

25) نا ر) فالبتدفئية بالعرفئش بتاجيخ)

2022)تحت جقم)119.

7 1I

SOLUCIA EXPERTISE

THINKOGRAM
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

THINKOGRAM شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 11 
زنقة عزيز بالل فلطابق فلخامس, 

فملعاجيف - 0جج20 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529601

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 06) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. THINKOGRAM

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلتوفصل) فلدجفسة،) فالستشاجة،)

وفإلعالن فلرقمي.
 11 جقم) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
فلخامس,) فلطابق  بالل  عزيز  زنقة 

فلبيضاء) فلدفج  0جج20) (- فملعاجيف)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: منيمنه) باسل  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) منيمنه  باسل  فلسيد 
 6 شقة) (2 فلغرناطي طابق) زنقة  (20

0جج20)فلدفج فلبيضاء) فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) منيمنه  باسل  فلسيد 
 6 شقة) (2 فلغرناطي طابق) زنقة  (20

0جج20)فلدفج فلبيضاء) فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809693.

7 2I

fiduciaire(dar(dmana

4STC
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana
حي فلدجعاويين دجب فلدجعاويين 

جقم 10 وزفن حي فلدجعاويين دجب 
فلدجعاويين جقم 10 وزفن، 16200، 

وزفن فملغرب
STC  شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي بحي 

فلحدفد ن شاجع شفشاون فلشقة 
جقم 02 فلطابق فلثاني وزفن - 16200 

وزفن فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج189
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (22
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
. STC(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
مختلفة-بيع موفد فلبناء)بالتقسيط.

بحي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلشقة) شفشاون  شاجع  فلحدفد ن 
جقم)02)فلطابق فلثاني وزفن)-)16200 

وزفن فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
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 1.000 فلسيدة عائشة فلشريفي):)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلشريفي) عائشة  فلسيدة 

بعالش) تجزئة  فكاد ر  حي  عنوفنه(ف))

جقم)58)وزفن)16200)وزفن فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلشريفي) عائشة  فلسيدة 

بعالش) تجزئة  فكاد ر  حي  عنوفنه(ف))

جقم)58)وزفن)16200)وزفن فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

26) نا ر) بتاجيخ) بوزفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)ج5 ج.

Iج 7

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

CHALOUPE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05

 1er(étage(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

CHALOUPE شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 55 زنقة 

1  أزهاجي ، فأللفة - 0 202 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.98815

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2021 نونرب) في) 0) فملؤجخ 

فملصادقة على):

د الرو) هرفي  (ة)) فلسيد) تفويت 

أصل) من  فرتماعية  حصة  (645

(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (5.160

بتاجيخ) 0  د الرو  فيبريني  كاجولين 

نونرب)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809725.

7  I

NAKHCHA(MARBLE(&(GRANITE

 NAKHCHA MARBLE &

GRANITE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

 NAKHCHA(MARBLE &

GRANITE

 AVENUE FATIMA

 ANDALOUSSIA(N° 47 KSAR(EL

 KEBIR ، 92150، KSAR(EL(KEBIR

MAROC

 NAKHCHA(MARBLE &

GRANITE شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد(في 

طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فاطمة فألندلسية جقم 7  - 92150 

فلقصر فلكبيب فململكة فملغربية.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.2605

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج) (2022 26) نا ر) في) فملؤجخ 

محدودة) مسؤلية  ذفت  شركة  حل 

 NAKHCHA فلوحيد) فلشريك  ذفت 

مبلغ) (MARBLE( &( GRANITE

وعنوفن) دجهم  (10.000 جأسمالها)

فاطمة) شاجع  فإلرتماعي  مقرها 

فلقصر) (92150 (- ( 7 فألندلسية جقم)

فلكبيب فململكة فملغربية نتيجة ل):)عدم)

تشغيل فلشركة منذ تأسيسها بتاجيخ)

28) وليوز)2020)إلى غا ة تاجيخ فتخاذ)

قرفج حلها بتاجيخ)26) نا ر)2022.

شاجع) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 

 92150 (- ( 7 فاطمة فألندلسية جقم)

فلقصر فلكبيب فململكة فملغربية.)

و عين:

و) نخ�شى  ج�شى  محمد  فلسيد(ة))

فألندلسية) فاطمة  شاجع  عنوفنه(ف))
جقم)7  92150)فلقصر فلكبيب فململكة)

فملغربية كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 26 بتاجيخ) فلكبيب  بالقصر  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)28.

7 5I

fiduciaire(dar(dmana

 AL MAGHRIBI-INTER CAR
SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana

حي فلدجعاويين دجب فلدجعاويين 
جقم 10 وزفن حي فلدجعاويين دجب 

فلدجعاويين جقم 10 وزفن، 16200، 

وزفن فملغرب

 AL(MAGHRIBI-INTER(CAR(SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي بحي 

فلحدفد ن شاجع لال زوفوة جقم 06 

مكرج وزفن - 16200 وزفن فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1891

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.MAGHRIBI-INTER(CAR(SARL

كرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسياجفت بدون سائق.

بحي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

 06 جقم) زوفوة  لال  شاجع  فلحدفد ن 

مكرج وزفن)-)16200)وزفن فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

00.000ج  مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فسماعيل فسليلم):)1.500 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد عبد فلقادج فملا�شي):)1.500 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فسليلم) فسماعيل  فلسيد 

عنوفنه(ف))حي فكاد ر تجزئة فلياسمين)
وزفن) (16200 وزفن) جقم)  ) (2 زنقة)

فملغرب.

فملا�شي) فلقادج  عبد  فلسيد 

عنوفنه(ف))حي فلعد ر)1)تجزئة فلنهضة)
جقم)298)وزفن)16200)وزفن فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فسليلم) فسماعيل  فلسيد 

عنوفنه(ف))حي فكاد ر تجزئة فلياسمين)
وزفن) (16200 وزفن) جقم)  ) (2 زنقة)

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

26) نا ر) بتاجيخ) بوزفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)52 ج.

746I

SAGASUD

TRIZAL TRANS
إعالن متعدد فلقرفجفت

SAGASUD

شاجع فالميب موالي عبد هللا جقم ج2 

 LAAYOUNE، 70000، فلعيون

LAAYOUNE فملغرب

TRIZAL TRANS »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: حي 

فلوحدة 02 شاجع جفس فلخيمة جقم 

2ج فلعيون - - فلعيون فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
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جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: -.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

تم فتخاذ) (2022 18) نا ر) فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:01 جقم) قرفج 

ما لي:)تعيين مسيب

على) فلذي  نص  (:02 جقم) قرفج 

ما لي:)تحيين توقيعات فلشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تعيين) فالستثنائي  فلعام  فلجمع  قرج 

فلسيد عبد هللا فلزفل كمسيب رد د)

للشركة)

بند جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

قرج فلجمع فلعام فالستثنائي فن رميع)

فلتي) و  نوعها  فلتوقيعات كيفما كان 

طرف) من  ستكون  فلشركة  تخص 

فلسيد  حيا بن فبرفو فقط

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)2022/ 17.

7 7I

fiduciaire(dar(dmana

 H.TERRASSEMNT ET
CONSTRUCTION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana

حي فلدجعاويين دجب فلدجعاويين 
جقم 10 وزفن حي فلدجعاويين دجب 

فلدجعاويين جقم 10 وزفن، 16200، 

وزفن فملغرب

 H.TERRASSEMNT ET

CONSTRUCTION شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج كريكر 

فلجماعة فلتبفبية سيدي جضوفن 

فقليم وزفن - 16200 وزفن فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1889

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 H.TERRASSEMNT ET (:

.CONSTRUCTION
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلغيب.فشغال) لحساب  فلبضائع 

مختلفة.
دوفج) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
سيدي) فلتبفبية  فلجماعة  كريكر 
وزفن) (16200 (- جضوفن فقليم وزفن)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد محمد عماجي):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
 500 (: فلبوقي) فملصطفى  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) عماجي  محمد  فلسيد 
 16200 وزفن) جضوفن  سيدي  مركز 

وزفن فملغرب.
فلسيد فملصطفى فلبوقي عنوفنه(ف))
 16200 وزفن) جضوفن  سيدي  مركز 

وزفن فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) عماجي  محمد  فلسيد 
 16200 وزفن) جضوفن  سيدي  مركز 

وزفن فملغرب
فلسيد فملصطفى فلبوقي عنوفنه(ف))
 16200 وزفن) جضوفن  سيدي  مركز 

وزفن فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بوزفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)7  ج.

7 8I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

CHALOUPE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

 CHALOUPE
 شركة ذفت مسؤولية محدودة

جأسمالها 645.0000  (-
دجهم

مقرها فالرتماعي: 55  (-
،زنقة 1  أزهاجي 2، فأللفة - فلدفج 

فلبيضاء.
تـعيين مسيب أخر للشركة 

فلـعــام) فلـجــمـــع  مـحـضـر  بـمـقـتـضـى 
بـتــاجيــخ) فملنــعقـد  فلعــادي  فلغـيــر 

11/2021/ 0)للشــركة قـــرج:
فيبريني) كاجولين  فلسيدة  تعيين 
غيب) ملدة  للشركة  أخر  مسيب  د الرو 

محدودة)
مسيبة) فلشركة  تصبح  بالتالي  و 
غيب) ملدة  مسيب ن  أجبعة  طرف  من 
(، د الرو) هيبف  فلسيد  (- محدودة:)
د الرو) باسكال  كريكوجي  فلسيــد 
و) د الرو  ساندجف  أوليفيا  فلسيدة  (،

فلسيدة كاجولين فيبريني د الرو
بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية بالدفج)
تحت) (25/01/2022 بتاجيخ) فلبيضاء)

جقم)809725

7 9I

MOORISH

 ZAMZAM EXPRESS SARL
AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
9ج شاجع اللة فلياقوت فلطابق 5 
فلشقة د 9ج شاجع اللة فلياقوت 

فلطابق 5 فلشقة د، 20000، فلدفج 
فلبيضاء فملغرب

 ZAMZAM EXPRESS SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة

 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة 
فلبستان 2 فلعماجة1 ماج 1 بيبنو�شي 

- فلدفج فلبيضاء. - 0 202 فلدفج 
فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
5298 7

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 18) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
. ZAMZAM EXPRESS SARL AU

غرض فلشركة بإ جاز):)بيع وشرفء)
وفستيبفد وتصد ر..

فقامة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلبستان)2)فلعماجة1)ماج)1)بيبنو�شي)
فلدفج) (202 0 (- فلبيضاء.) فلدفج  (-

فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
(: فلسيد مصطفى نزيفي فلتجاني)
100)حصة بقيمة)100)دجهم للحصة)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلتجاني) نزيفي  مصطفى  فلسيد 
أبورا) (900110 أبورا) عنوفنه(ف))

نجيب ا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلتجاني) نزيفي  مصطفى  فلسيد 
أبورا) (900110 أبورا) عنوفنه(ف))

نجيب ا
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 26 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)810025.

750I
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فألستاذ رالل حكمت موثق بمرفكش

 SOCIETE TRANSACTION
TRADING

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تعيين مسيب رد د للشركة

فألستاذ رالل حكمت موثق بمرفكش
15، شاجع فألميب موالي عبدهللا إقامة 
فلصفاء مدخل »ب« فلطابق 2 جقم 8 

، 0000 ، مرفكش فملغرب
 SOCIETE TRANSACTION

TRADING شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي كلم ج1 
فريحة روهرة فألطلس برج 1 - 

0000  مرفكش فملغرب.
تعيين مسيب رد د للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي -.
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تم تعيين) 11)غشت) فملؤجخ في)
مسيب رد د للشركة فلسيد(ة))كوفين)

فتيال كمسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)131916.

751I

orient compt

 STE NOUR EZZAHRAE
ACADEMY PRIVE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
حل شركة

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA(MAROC
 STE NOUR EZZAHRAE

ACADEMY PRIVE شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة(
في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة    
تجزئة مربوكة حي فلحسني سدجة 
بوعمود - 60000 وردة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.31763

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 28)درنرب) فملؤجخ في)
 STE(شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
 NOUR EZZAHRAE ACADEMY
90.000)دجهم) PRIVE)مبلغ جأسمالها)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة)   
سدجة) فلحسني  حي  مربوكة  تجزئة 
فملغرب) وردة  (60000 (- بوعمود)

نتيجة ل):)فلشركة لم تفتح نهائيا.
تجزئة) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
  )تجزئة مربوكة حي فلحسني سدجة)

بوعمود)-)60000)وردة فملغرب.)
و عين:

و) فلعثماني  سميب  فلسيد(ة))
تجزئة مربوكة) تجزئة)  ) عنوفنه(ف))
 60000 بوعمود) فلحسني سدجة  حي 

وردة فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدود فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقود  تبليغ  محل  و  فملخابرة 
تجزئة) (: بالتصفية) فملتعلقة  فلوثائق 
  )تجزئة مربوكة حي فلحسني سدجة)

بوعمود)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 0) نا ر) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2 .

752I

soconani

CAFE OMARIO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

soconani
 LOTS(SALAM(LOT(N(B 36 RTE

 DE SEFROU LOTS SALAM
 LOT(N(B 36 RTE(DE(SEFROU،

30000، fes(maroc
CAFE OMARIO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي : جقم 16 
شاجع فجفن زهوج 1 منفلوجي فاس - 

0000ج فاس فملغرب.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
.36137

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج) (2021 درنرب) (15 في) فملؤجخ 
ذفت) شركة  (CAFE OMARIO حل)
جأسمالها) مبلغ  فملحدودة  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  دجهم  (10.000
فإلرتماعي جقم)16)شاجع فجفن زهوج)1 
منفلوجي فاس)-)0000ج)فاس فملغرب)
نتيجة الزمة فقثصاد ة و عجز مادي.

و عين:
و) فلتهامي  فلغوفت  فلسيد(ة))
دبي) زنقة  (18 فجفن) شاجع  عنوفنه(ف))
فلزهوج)0000ج)فاس فملغرب كمصفي)

(ة))للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
وفي جقم)16  (2021 15)درنرب) بتاجيخ)
(- منفلوجي فاس) (1 شاجع فجفن زهوج)

0000ج)فاس فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)12) نا ر)2022 

تحت جقم)9/022 1.
Iج75

soconani

MED MARMOL
شركة فلتضامن

تأسيس شركة

soconani
 LOTS(SALAM(LOT(N(B 36 RTE

 DE SEFROU LOTS SALAM
 LOT(N(B 36 RTE(DE(SEFROU،

30000، fes(maroc
MED MARMOL شركة فلتضامن

وعنوفن مقرها فإلرتماعي كرفج جقم 
1 دوفج فالد فلطي  بعبيد فلكوزة 

فاس - 0000ج فاس فملغرب
تأسيس شركة فلتضامن 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
70657

في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) 0ج)
فألسا�شي لشركة فلتضامن باملميزفت)

فلتالية:
شكل فلشركة):)شركة فلتضامن.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 MED (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.MARMOL

 MED (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
.MARMOL

عنوفن فملقر فالرتماعي):)كرفج جقم)
1)دوفج فالد فلطي  بعبيد فلكوزة فاس)

-)0000ج)فاس فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: فلسيد بتاوج محمد)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيد عبيبي محمد):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد بتاوج محمد عنوفنه(ف))دوفج)

فلكوبة غياتة)0200ج)تازة فملغرب.
عنوفنه(ف)) محمد  عبيبي  فلسيد 
فملنزل) موالتي  اللة  تجزءة  ج1) جقم)

0000ج)سفرو فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد بتاوج محمد عنوفنه(ف))دوفج)

فلكوبة غياتة)0200ج)تازة فملغرب
عنوفنه(ف)) محمد  عبيبي  فلسيد 
فملنزل) موالتي  اللة  تجزءة  ج1) جقم)

0000ج)سفرو فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)16)درنرب)2021 

تحت جقم)40300021026845.

75 I

عبد فلرحمان فعبيبي

 STE ANIRMEK
CONSTRUCTION

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

عبد فلرحمان فعبيبي
عماجة ج فلطابقج فلشقة 7 بني 
مكيلد ، 50000، مكناس فملغرب

 STE ANIRMEK
CONSTRUCTION شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلرتماعي محل 1 

تجزئة فلوحدة جقم 51ج ويسالن 

مكناس - 50000 مكناس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج5511

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 شتنرب) (06

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. ANIRMEK CONSTRUCTION

فالشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فملختلفة فو فلبناءـبيع موفد فلبناءـكرفء)

موفد فلبناء.

محل) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

ويسالن) 51ج) فلوحدة جقم) تجزئة  (1

مكناس)-)50000)مكناس فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلسيد بن دفعة محمد)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد بن دفعة محمد عنوفنه(ف))

ويسالن) 51ج) جقم) فلوحدة  تجزئة 

مكناس)50000)مكناس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد بن دفعة محمد عنوفنه(ف))

ويسالن) 51ج) جقم) فلوحدة  تجزئة 

مكناس)50000)مكناس فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

07) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)91.

755I

CANOCAF SARL

ANARUZ SERVICES
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شاجع فلجيش فمللكي زنقة فلخنساء 
جقم 7 فلطابق فلثاني جقم ج0 

 NADOR ،62000 ،فلناظوج

MAROC

ANARUZ SERVICES شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي دفج 

فلكبدفني فملركز، شاجع فملسيبة - 

62253 فلدجيوش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

 11

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 18) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ANARUZ SERVICES

وكيل) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

تحويل فألموفل.

دفج) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

(- فملسيبة) شاجع  فملركز،) فلكبدفني 

62253)فلدجيوش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: أزماني) كريمة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) أزماني  كريمة  فلسيدة 

 62253 دفج كبدفني) لعري كويا  دوفج 

فلدجيوش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) أزماني  كريمة  فلسيدة 

 62253 دفج كبدفني) لعري كويا  دوفج 

فلدجيوش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالدجيوش بتاجيخ) 2) نا ر)

2022)تحت جقم)ج1.

756I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

TRUCK
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC)

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق فلرب د 10ج فلرئيسية 

فلرشيد ة ، 52000، فلرشيد ة 

فملغرب

TRUCK شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي قصر 

أسرير مدغرة فلرشيد ة - ج5202 

فلرشيد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

 15563

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. TRUCK
مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

لنقل فلبضائع لحساب فلغيب فالشغال)

فلكختلفة فو فلبناء)فستغالل فملعادن.

قصر) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
ج5202  (- فلرشيد ة) مدغرة  أسرير 

فلرشيد ة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: فلسيد فلحسين بن فلحاج)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 500 (: فلحاج) بن  محمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلحاج) بن  فلحسين  فلسيد 
جقم) فلحمد  جياض  تجزئة  عنوفنه(ف))
05)و)06)تماجة)12000)تماجة فملغرب).
فلسيد محمد بن فلحاج عنوفنه(ف))
حسان) ف  فلدجج  فليمامة  زنقة  (10

فلرباط)10020)فلرباط فملغرب).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلحاج) بن  فلحسين  فلسيد 
جقم) فلحمد  جياض  تجزئة  عنوفنه(ف))

05)و)06)تماجة)12000)تماجة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ)18) نا ر)

2022)تحت جقم)60.
757I

كافجيد

كوريفا
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
فاللفة، 20220، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب
كوجيفا شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي : تجزئة 

فلصفاء 51، شاجع جحال فملسكيني، 
فلطابق فلثالث، جقم ج1 - 80 20 

فلدفج فلبيضاء فملغرب.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
ج25 9 .
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بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج) (2021 درنرب) (20 في) فملؤجخ 

فملسؤولية) ذفت  شركة  كوجيفا  حل 

 1.200.000 فملحدودة مبلغ جأسمالها)

فإلرتماعي) مقرها  وعنوفن  دجهم 

جحال) شاجع  (،51 فلصفاء) تجزئة 

(- ج1) فلطابق فلثالث،)جقم) فملسكيني،)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب نتيجة) (20 80

لألزمة فالقتصاد ة.

و عين:

فلسيد(ة))فلتازي سعد و عنوفنه(ف))

فرنسا)75000)فرنسا فرنسا كمصفي)

(ة))للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)

تجزئة) وفي  (2021 درنرب) (20 بتاجيخ)

شاجع جحال فملسكيني،) (،51 فلصفاء)

 20 80 (- ج1) جقم) فلثالث،) فلطابق 

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)80 809.

758I

CABINET FIDUCIAIRE OUADOUD AHMED

BENNANI ISLER
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIRE

OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT(AIN(AGHBAL

 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC

BENNANI ISLER شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي  21 حي 

عين فغبال فحدفف فزجو - 100ج5 

فزجو فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1707

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2021  2) ونيو)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.BENNANI ISLER

-فعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مختلفة فو فلبناء)

-فالستيبفد و فلتصد ر)

-)فلتجاجة).

حي) (21 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

100ج5  (- فزجو) فحدفف  فغبال  عين 

فزجو فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 500.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

(: فلحسني) فالزمي  وفاء) فلسيدة 

دجهم) (100 بقيمة) حصة  (5.000

للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلحسني) فالزمي  وفاء) فلسيدة 

عنوفنه(ف)) 10)تجزئة جياض فلليمون)

تغات)0090ج)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلحسني) فالزمي  وفاء) فلسيدة 

عنوفنه(ف)) 10)تجزئة فلليمون تغات)

0090ج)فاس فملغرب)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

درنرب) (27 بتاجيخ) بازجو  فالبتدفئية 

2021)تحت جقم)7 .

759I

كافجيد

3 س ف
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

فاللفة، 20220، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

ج س ف شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : زفوية 

طريق أزموج وشاجع سيدي عبد 

فلرحمان فلطابق فلثاني جقم ج1 حي 

فلحسني - 0ج202 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.

قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

.436205

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج) (2021 أكتوبر) في) 1) فملؤجخ 

ج)س ف شركة ذفت فملسؤولية) حل)

 100.000 جأسمالها) مبلغ  فملحدودة 

فإلرتماعي) مقرها  وعنوفن  دجهم 

سيدي) وشاجع  أزموج  طريق  زفوية 

ج1  عبد فلرحمان فلطابق فلثاني جقم)

فلدفج فلبيضاء) 0ج202) (- حي فلحسني)

فملغرب نتيجة لألزمة فالقتصاد ة.

و عين:

و) معتصم  حميد  فلسيد(ة))

عنوفنه(ف))تجزئة سيدي عبد فلرحمان)
زنقة)1ج)جقم)60)فاللفة)20220)فلدفج)

فلبيضاء)فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)

زفوية) وفي  (2021 أكتوبر) بتاجيخ) 1)

عبد) سيدي  وشاجع  أزموج  طريق 

حي) ج1) فلرحمان فلطابق فلثاني جقم)

فلبيضاء) فلدفج  0ج202) (- فلحسني)

فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ فلبيضاء) بالدفج   فلتجاجية 

  2) نا ر)2022)تحت جقم)82 809.

760I

فئتمانية أكيدي

STE REGRAGUI AGRO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

فئتمانية أكيدي

زنقة فسفي،محج فلحسن فلثاني، 

فلشقة 12، فلطابق فلثالث (م.ج) 

حمرية مكناس ، 50000، مكناس 

فملغرب

STE REGRAGUI AGRO شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي مربوك 

02، رماعة فلحار  - 51000 

فلحار  فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج 529.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تحويل) (2022 12) نا ر) فملؤجخ في)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

(- رماعة فلحار ) (،02 »حي مربوك)

»دوفج) إلى) فلحار  فملغرب«) (51000

فقليم) بطيط  رماعة  عقى  ف ت 

فلحار )-)51000)فلحار  فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

26) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج 529.

761I

RIM FINANCIAL

فبا تكنولوجي

ABA TECHNOLOGY 
إعالن متعدد فلقرفجفت

RIM FINANCIAL

 COMPLEXE(MEHDI 248 BD

 EMILE(ZOLA 2 EME(ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، فلدفج 

فلبيضاء فملغرب

 ABA TECHNOLOGY فبا تكنولوجي

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد«
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وعنوفن مقرها فالرتماعي: ج2 زنقة 

بوجيد فلطابق 2 شقة   فلصخوج 

فلسودفء -  ج 20 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.365819

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)29)درنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فلجد د) فلشريك  على  فملصادقة 

فلسيد  اسين فعبوش

على) فلذي  نص  (:2 جقم) قرفج 

ما لي:)فلرفع من فلرفسمال فالرتماعي)

دجهم) من2.000.000) للشركة 

فلى500.000. )دجهم باصدفج)25000 

 100 فئة) من  فرتماعية  حصة 

للرفسمال) فلجد د  وفلتقسيم  دجهم 

فلسيد محمد فبن) فالرتماعي كالتالي:)

وفلسيد) دجهم  (2.500.000 عودة)

 اسين فعبوش)2.000.000)دجهم)

قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)

تعد ل فلقانون فالسا�شي للشركة

قرفج جقم) :)فلذي  نص على ما لي:)

من) للشركة  فلقانوني  فلشكل  تغييب 

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 

ذفت فلشريك فلوحيد فلى شركة ذفت)

فملسؤولية فملحدودة)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

شكل فلشركة

بند جقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

فلحصص فالرتماعية

بند جقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

فلرفسمال فالرتماعي

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809700.

762I

مصطفى معدوش

SHOUDAM SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مصطفى معدوش

19 زنقة 16 حي فليغن فلريش ، 

00 52، فلريش فملغرب

 SHOUDAM SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة

 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 16 شاجع 

وفد فلذه  تاحميدفنت 1, فلريش - 

00 52 فلريش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

جج0ج

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (21

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SHOUDAM SARL AU

أعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

متنوعة وتجاجة عامة.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)16)شاجع)

(- فلريش) (,1 وفد فلذه  تاحميدفنت)

00 52)فلريش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد مصطفى معدوش):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 1000 (: فلسيد مصطفى معدوش)

بقيمة)100)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

معدوش) مصطفى  فلسيد 
فليغن) حي  (16 زنقة) (19 عنوفنه(ف))

فلريش)200 5)فلريش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

معدوش) مصطفى  فلسيد 
فليغن) حي  (16 زنقة) (19 عنوفنه(ف))

فلريش)200 5)فلريش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

12) نا ر) بتاجيخ) بميدلت  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)11.

763I

FIDSAGE SARLAU

PROMOTER
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU

9 1 شاجع لال  اقوت فلطابق فلثالث 

فلرقم 71 ، 20080، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

PROMOTER شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 12 زنقة 

صربي بورمعة فلطابق فالول فلشقة 
جقم 6 - 20250 فلدفجفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

528175

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) ج2)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.PROMOTER

غرض فلشركة بإ جاز):)فلتطوير و)

فالنعاش فلعقاجي.

زنقة) (12 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
صربي بورمعة فلطابق فالول فلشقة)
جقم)6)-)20250)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: محسن) رناد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) محسن  رناد  فلسيد 
لساسفة) عملية  تجزئة  لساسفة 
فلبيصاء) فلدفج  2ج202) جقم) 5  فو 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) محسن  رناد  فلسيد 
فو) لساسفة تجزئة عملية لساسفة 
جقم) 5 2ج202)فلدفج فلبيصاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 
 نا ر)2022)تحت جقم)859-807696.

764I

MINI PREZZO S.A.R.L à Associé Unique

MINI PREZZO SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

 MINI PREZZO S.A.R.L à Associé
Unique

زفوية موالي إسماعيل ومرفكش 
إقامة ڤولوبيليس فلطابق 1 جقم 1  

طنجة ، 90000، طنجة فملغرب
MINI PREZZO SARL AU شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زفوية 
موالي إسماعيل ومرفكش إقامة 
ڤولوبيليس فلطابق 1 جقم 1 ، 
طنجة. - 90000 طنجة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.46793
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فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج حل) (2015 ماي) (19 في) فملؤجخ 
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
 MINI PREZZO فلوحيد) فلشريك 
 10.000 جأسمالها) مبلغ  (SARL AU
دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي زفوية)
إقامة) ومرفكش  إسماعيل  موالي 
ڤولوبيليس فلطابق)1)جقم)1 ،)طنجة.)
(: نتيجة ل) فملغرب  طنجة  (90000 (-

فسخ فلشركة بصفة سابقة ألوفنها.
زفوية) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
إقامة) ومرفكش  إسماعيل  موالي 
(، 1 جقم) (1 فلطابق) ڤولوبيليس 

طنجة.)-)90000)طنجة فملغرب.)
و عين:

فلعلمي) فلخليل  محمد  فلسيد(ة))
فملكسيك) شاجع  عنوفنه(ف)) و  فلتيدي 
0 )عماجة)10)فلطابق)2)جقم)2 90010 

طنجة فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ماي) (25 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2015)تحت جقم)146974.
765I

BBH CONSULTING SARL

COTE MEDINA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

BBH CONSULTING SARL
عماجة فحالم 1 مكت  جقم 11 

فلطابق 5 شاجع يعقوب فملنصوج ، 
0000 ، مرفكش فملغرب

COTE MEDINA شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي سويقة 
فلقناجية محل جقم 76 - 0000  

مرفكش فملد نة فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
ج979ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تمت) (2018 10) وليوز) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

إ فون) فاليبي  (ة)) فلسيد) تفويت 

بردفت)0 )حصة فرتماعية من أصل)

100)حصة لفائدة فلسيد)(ة))فانسو)

بيطرف بتاجيخ)10) وليوز)2018.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

20) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2018)تحت جقم)97618.

766I

SOFICODEX

SEMTEF MAROC

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

توسيع نشاط فلشركة)

SOFICODEX

1  زنقة فبن بطوطة فلطابق فلثاني 

و فلثالث ، دجب عمر ، 2ج200، فلدفج 

فلبيضاء فملغرب

SEMTEF MAROC شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فالرتماعي 71 فقامة 

فبن بطوطة زفوية فبن بطوطة وعبد 

فلكريم فلد وجي فلطابق فالول 

فلشقة ج - 20550 فلدفجفلبيضاء 

فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.466513

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي 

فملؤجخ في 18  نا ر 2022 تمت 

إضافة فألنشطة فلتالية إلى نشاط 

فلشركة فلحالي :

بكافة) فالشغال  فلحرف،) رميع 

فشكالها.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 26 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)810075.

767I

HIDA SERVICE TAROUDANT

TOHSSO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

TOHSSO شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي سوق 
فتنين تالوين - 000ج8 تاجودفنت 

فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.6821

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) ج2) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
لحسن) (ة)) فلسيد) تفويت 
700)حصة فرتماعية من) أروطاط)
(ة)) حصة لفائدة فلسيد) (100 أصل)
درنرب) ج2) بتاجيخ) أروطاط  فبرفهيم 

.2021
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فالبتدفئية بتاجودفنت بتاجيخ)25) نا ر)

2022)تحت جقم)56.
768I

PROXY FINANCE

GREEN LAND TRADING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

PROXY FINANCE
زفوية شاجع يعقوب فملنصوج و شاجع 

عالل فلفا�شي ، عماجة جقم  2 
(فضاء فلصفوة) ، فلطابق فلثالث ، 
مكت  جقم ج2 ، 0000 ، مرفكش 

فملغرب
GREEN LAND TRADING شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج 
تاكوجت رماعة أغوفطيم إقليم 
فلحوز مرفكش - 0000  فلحوز 

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122099

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 07) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.GREEN LAND TRADING

نشاط) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالحي.)

)رميع أنشطة فلتببية.

فملنتجات) وتوزيع  وبيع  شرفء)

فلزجفعية وفلغذفئية..

دوفج) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

إقليم) أغوفطيم  رماعة  تاكوجت 
فلحوز) ( 0000 (- مرفكش) فلحوز 

مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيدة سنهاجي لبنى):)250)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

 750 (: بنعي�شى) فلصياد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) لبنى  سنهاجي  فلسيدة 

 15 شقة) أ  ج) عماجة) فلتيسيب  إقامة 
مرفكش) لوجفن  سان  إ ف  زنقة 

0000 )مرفكش فملغرب.

فلسيد فلصياد بنعي�شى عنوفنه(ف))

مرفكش) رليز  فلحسنية  تجزئة  (29

0000 )مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلصياد بنعي�شى عنوفنه(ف))

مرفكش) رليز  فلحسنية  تجزئة  (29

0000 )مرفكش فملغرب.
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)-.
769I

RIM FINANCIAL

كليفر مارين سيبليز
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE(MEHDI 248 BD
 EMILE(ZOLA 2 EME(ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، فلدفج 
فلبيضاء فملغرب

كليفر ماجين سيبليز شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 56 شاجع 
موالي  وسف فلطابق ج شقة جقم 
 1 - 20120 فلدفج فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
529611

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  1) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
كليفر) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

ماجين سيبليز).
موجد) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فالستيبفد) (تارر  ماجس  فلسفن)

وفلتصد ر).
عنوفن فملقر فالرتماعي):)56)شاجع)
موالي  وسف فلطابق)ج)شقة جقم) 1 

-)20120)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فاطمة عسولي) فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيدة فاطمة عسولي عنوفنه(ف))

فلطابق) فسماعيل  موالي  شاجع  (2

فلدفج) بلفيد ر) ج201) 5ج) شقة) (6

فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيدة فاطمة عسولي عنوفنه(ف))

فلطابق) فسماعيل  موالي  شاجع  (2

فلدفج) بلفيد ر) ج201) 5ج) شقة) (6

فلبيضاء)فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809699.

770I

BBH CONSULTING SARL

COTE MEDINA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

BBH CONSULTING SARL

عماجة فحالم 1 مكت  جقم 11 

فلطابق 5 شاجع يعقوب فملنصوج ، 

0000 ، مرفكش فملغرب

COTE MEDINA شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

و عنوفن مقرها فالرتماعي سويقة 

فلقناجية محل جقم 76 - 0000  

مرفكش فملد نة .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج979ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

فملؤجخ في)10) وليوز)2018)تم تحويل)

فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك)

»شركة ذفت فملسؤولية) إلى) فلوحيد«)

فملحدودة«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) وليوز) فلتجاجية بمرفكش بتاجيخ)

2018)تحت جقم)97618.

771I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

HABIBI ALIMENTATION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

توسيع نشاط فلشركة)

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شاجع فالميب موالي عبد هللا ، 
000 5، خنيفرة فملغرب

HABIBI ALIMENTATION شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فالرتماعي كهف 
فلنسوج مركز خنيفرة - 002 5 

خنيفرة فملغرب.
توسيع نشاط فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
9ج2ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)19) نا ر)2022)تمت إضافة)
إلى نشاط فلشركة) فلتالية  فألنشطة 

فلحالي):
نقل بضائع فالخرين)-)تجاجة

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
25) نا ر) بتاجيخ) بخنيفرة  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)25.

772I

fiduciaire(dar(dmana

SOCIETE LAMLIHTRAV
إعالن متعدد فلقرفجفت

fiduciaire(dar(dmana
حي فلدجعاويين دجب فلدجعاويين 

جقم 10 وزفن حي فلدجعاويين دجب 
فلدجعاويين جقم 10 وزفن، 16200، 

وزفن فملغرب
SOCIETE LAMLIHTRAV »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: حي فلعد ر 
تجزئة فلنهضة 1 جقم  11 فلسفلي 

وزفن - 16200 وزفن فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.1165

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)ج0)درنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تفويت رزء)من فلحصص فلتي  ملكها)

فلسيد محمد فملليح فلحامل لبطاقة)

 GM53368 جقم) فلوطنية  فلتعريف 

في فلشركة أي5000)حصة فرتماعية)

دجهم إلى) (100 قيمة كل وفحدة منها)

فلحامل) فلعطاج  فلرحيم  عبد  فلسيد 

جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.LC200جج

على) فلذي  نص  (:2 جقم) قرفج 

-تغيب فلشكل فلقانوني لشركة) ما لي:)

:من شركة ذفت فملسؤولية محدودة)

ذفت) شرفكة  فلى  وفحد  بشريك 

فملسؤولية محدودة.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

تغيب فلشكل فلقانوني لشركة

بند جقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

-تفويت فلحصص

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بوزفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)3446.

Iج77

»BACHACH FOR TRADE»

رميع فألصل فلتجاجي فملسجل 

كفرع بالسجل فلتجاجي باملحكمة 

فالبتدفئية بالجد دة تحت جقم 

18198، وفملتوفرد بالجد دة، 

ساحة فلحنصالي، قساجية بلفقيب، 
جقم 18، مع

عقد تسييب حر ألصل تجاجي)(فألشخاص)

فلطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
رميع فألصل فلتجاجي فملسجل 

كفرع بالسجل فلتجاجي باملحكمة 

فالبتدفئية بالجد دة تحت جقم 

18198
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 وفملتوفرد بالجد دة، ساحة 
فلحنصالي، قساجية بلفقيب، جقم 18، 

مع رميع عناصره فملاد ة وفملعنوية
 20 بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ في)
عبد) فلسيد(ة)) أعطى  (2022  نا ر)
للبطاقة) (ة)) فلحامل) قابيلي  فلعزيز 
فملسجل) (M261008 جقم) فلوطنية 
باملحكمة) (18198 فلتجاجي) بالسجل 
فلتسييب) حق  بالجد دة  فالبتدفئية 
فلحر لألصل فلتجاجي فلكائن ب ساحة)
(،18 فلحنصالي،)قساجية بلفقيب،)جقم)
فلجد دة فملغرب للسيد(ة)) (2 000 (-
للبطاقة) (ة)) فلحامل) جيحان  وجدة 
فلوطنية جقم)MA64048)ملدة)5)سنة)
و تنتهي) (2022 فربف ر) (01 تبتدئ من)
في)1ج) نا ر)2027)مقابل مبلغ شهري)

17.000,00)دجهم.

77 I

FIDUMATIC(فيد ماتيك

AB LIVING
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

FIDUMATIC فيد ماتيك
عماجة ما  وحال شاجع فلحسن 

 imm 5096 فلثاني فكاد ر ص ب
 mayouhel(ave(hassn 2، 80000،

 AGADIR - IDA(OU(TANANE
فملغرب

AB LIVING شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ملكية 
حموش فغرود بنسركاو فكاد ر - 

80000 فكاد ر فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.46295

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
فملؤجخ في)11)درنرب)2021)تم تحويل)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
بنسركاو) فغرود  حموش  »ملكية 
إلى) فكاد ر فملغرب«) (80000 (- فكاد ر)
(- فلدفخلة) حي  (26 جقم) »بلوك ف8)

80000)فكاد ر فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) باكاد ر  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)108197.

775I

CABINET LAAFOU CONSEIL

SEIZE SIX ERRAHMA
إعالن متعدد فلقرفجفت

SEIZE SIX ERRAHMA

شركة ذفت مسؤولية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

برأس مال 396.596.100,00 دجهم

وعنوفن مقرها فالرتماعي 216شاجع 

فلزجقطوني، فلدفج فلبيضاء فملغرب.
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.258623

فلجمع) قرفج  محضر  بمقت�شى  ((1

درنرب) 1ج) بتاجيخ) فالستثنائي  فلعام 

2021،)تقرج ما لي):

من) فلشركة  ضم  فندماج  (- (

ذفت) شركة  (TERTIA 1 شركة) قبل 

في) فملسجلة  محدودة  مسؤولية 

فلسجل فلتجاجي بالدفج فلبيضاء)تحت)
جقم)جج5ج 1؛)

فلسجل) من  فلشركة  إلغاء) (-

فلتجاجي بعد فالندماج فملذكوج؛

تم فإل دفع فلقانوني باملحكمة) ((2

 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809860.

عن فملستخلص وفلبيانات)

776I

mohammed boumzebra

QAOUMI ESPACE SERVICES
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 QAOUMI ESPACE SERVICES

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 

خريبكة فلرقم 80 و 82 - 200ج2 

فلفقيه بن صالح فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.3363

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج) (2021 درنرب) (12 في) فملؤجخ 

محدودة) مسؤلية  ذفت  شركة  حل 

 QAOUMI فلوحيد) فلشريك  ذفت 

جأسمالها) مبلغ  (ESPACE SERVICES

مقرها) وعنوفن  دجهم  (90.000,00

و) (80 فإلرتماعي زنقة خريبكة فلرقم)

82)-)200ج2)فلفقيه بن صالح فملغرب)

نتيجة ل):)فالزمة فالقتصاد ة و كوفيد)

.19

زنقة) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 

200ج2  (- (82 و) (80 فلرقم) خريبكة 

فلفقيه بن صالح فملغرب.)

و عين:

فلسيد(ة))طاجق قومي و عنوفنه(ف))

بن) فلفقيه  00ج2) بن صالح) فلفقيه 

صالح فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)
:)زنقة خريبكة فلرقم)80)و)82

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) بن صالح  بالفقيه  فالبتدفئية 

18) نا ر)2022)تحت جقم)28/2022.

777I

CABINET LAAFOU CONSEIL

TERTIA 1
إعالن متعدد فلقرفجفت

TERTIA 1

شركة ذفت مسؤولية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

برأس مال 125.100.000,00 دجهم

وعنوفن مقرها فالرتماعي 216شاجع 

فلزجقطوني، فلدفج فلبيضاء فملغرب.
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

جج5ج 1.

فلجمع) قرفج  محضر  بمقت�شى  ((1

درنرب) 1ج) بتاجيخ) فالستثنائي  فلعام 

2021،)تقرج ما لي):

 SEIZE SIX فندماج ضم شركة) (- (

 TERTIA(من قبل شركة(ERRAHMA

 TERTA 1(زيادة جأس مال شركة(-(

97.623.700,00دجهم) بمبلغ إرمالي)

125.100.000,00دجهم) من) ليبتفع 

إلى)700,00.ج222.72)دجهم؛

من فلقانون) و7) (6 تعد ل فملوفد) (-

فألسا�شي؛

تم فإل دفع فلقانوني باملحكمة) ((2

 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809861.

عن فملستخلص وفلبيانات)

778I

FIDUCIAIRE AUDIT COM.CONSULTING

س ر ف إيمو
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AUDIT COM.

CONSULTING

 BD(MED(V 5é(ETAGE(APT 57ج

 N°9 ESPACE(A/1 BELVEDERE

 CASABLANCA، 50550،

CASABLANCA MAROC

س ج ف إ مو شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة سمية 

إقامة شهرزفد١ ط٣ ش ١٣ فلنخيل 

20550 فلدفجفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529469

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022  1) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

فإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)س ج ف)

إ مو.

فلتطوير) (: بإ جاز) غرض فلشركة 

فلعقاجي وأشغال فلبناء.

زنقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

 ١٣ ش) ط٣) إقامة شهرزفد١) سمية 

فلنخيل)20550)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

ججج)حصة) (: فلسيد صدقي كمال)

بقيمة)ججج.جج)دجهم للحصة).

ججج)حصة) (: فلسيد مويمي رهاد)

بقيمة)ججج.جج)دجهم للحصة).

فلسيد صدقي سفيان):) جج)حصة)

بقيمة) جج.جج)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) كمال  صدقي  فلسيد 

كولف سيتي ع71)ع1)مد نة خضرفء)

10580)نوفصر مغرب.

عنوفنه(ف)) رهاد  مويمي  فلسيد 

 20500 ش8  ط ) ليز ر  زنقة  جقمج)

فلدفجفلبيضاء)مغرب.

عنوفنه(ف)) سفيان  صدقي  فلسيد 

زنقة تقي فلد ن إقامة وليلي) جقم12)

فلدفجفلبيضاء) (20550 ش12  ط )

مغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) سفيان  صدقي  فلسيد 

زنقة تقي فلد ن إقامة وليلي) جقم12)

فلدفجفلبيضاء) (20550 ش12  ط )

مغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809602.

779I

BBH CONSULTING SARL

COTE MEDINA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

BBH CONSULTING SARL
عماجة فحالم 1 مكت  جقم 11 

فلطابق 5 شاجع يعقوب فملنصوج ، 
0000 ، مرفكش فملغرب

COTE MEDINA »شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: سويقة 
فلقناجية محل جقم 76 - 0000  

مرفكش فملد نة فملغرب.
»تعيين ممثل قانوني للشركة«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
ج979ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
وتبعا) (2018 10) وليوز) في) فملؤجخ 
تعيين) تقرج  ردد  لتعيين مسيب( ن))

فملمثل( ن))فلقانوني( ن):)
-)بيطرف فانسو

ذفت) شركة  (COTE MEDINA (-
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 
فإلرتماعي) مقرها  فلكائن  فلوحيد 
 76 جقم) محل  فلقناجية  سويقة  ب:)

0000 )مرفكش فملد نة فملغرب
عند) فلتجاجي  فلسجل  جقم 

فالقتضاء:)ج979ج
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) وليوز) فلتجاجية بمرفكش بتاجيخ)

2018)تحت جقم)97618.
780I

CAJF CO

SINOKIM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

CAJF CO
 Rue(Ait(Ourir ، 20000، 0ج

casablanca maroc
SINOKIM شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 0ج زنقة 
عمر جيفي شقة 1 طابق 1 - 20000 

فلدفج فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

526775

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 

تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (1 

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SINOKIM

توسيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلشركة.

زنقة) 0ج) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

 20000 (- (1 طابق) (1 عمر جيفي شقة)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) مرففق  محمد  فلسيد 

 20000  5 جقم) ( 5 دجب غلف زنقة)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عشوجي) زهرفء) فاطمة  فلسيدة 

 5 5 )جقم) عنوفنه(ف))دجب غلف زنقة)

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ج2  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)805611.

781I

كومافيد

SOCIÉTÉ ANSU SARL/AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

كومافيد
10 شاجع عبد هللا شفشاوني وردة ، 

60000، وردة فملغرب
SOCIÉTÉ ANSU SARL/AU شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي 

فلوحدة طريق تازة زنقة فلوئام جقم 
6 - 60000 وردة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.25109
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج حل) (2018 نونرب) 0ج) فملؤجخ في)
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
 SOCIÉTÉ ANSU فلوحيد) فلشريك 
 10.000 جأسمالها) مبلغ  (SARL/AU
فإلرتماعي حي) دجهم وعنوفن مقرها 
فلوئام جقم) تازة زنقة  فلوحدة طريق 
وردة فملغرب نتيجة ل) (60000 (- (6
عدم قيام فلشركة بالنشاط فلدي) (:

أسسست من فرله.
حي) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
(- (6 جقم) فلوئام  تازة  زنقة  فلوحدة 

60000)وردة فملغرب.)
و عين:

مسعودي عزيزة   فلسيد(ة))
حي فلوحدة طريق تازة) و عنوفنه(ف)) (
وردة) (60000  6 جقم) فلوئام  زنقة 

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)
1)وردة محل) :)فلعنوفن حي فلسماجة)

فملخابرة لها
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
17) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2018)تحت جقم)ج8.

782I
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لوكسر للحسابات

SC CREATIONS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

لوكسر للحسابات

1  شاجع بركان فلطابق فلثاني جقم   

، 60000، وردة فملغرب

SC CREATIONS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

موالي فلحسن عماجة بيوي فلطابق 

فلثاني جقم   - 60000 وردة فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.28985

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2019 درنرب) 0ج) في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 

 15.000« أي من) دجهم«) (285.000»

عن) دجهم«) »00.000ج) إلى) دجهم«)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

ماجس) (11 بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2020)تحت جقم)991.

Iج78

AMJ MANAGEMENT

NH CONF SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة فالجدن فقامة  امنة 2 فلطابق 

فالول جقم 0ج طنجة ، 90000، 

طنجة فملغرب

NH CONF SARL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة(في طوج 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزيئة 

فملجد جقم 7ج5 طنجة - 90000 

طنجة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.83469

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

2021)تقرج حل) 1ج)درنرب) فملؤجخ في)

 NH شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة)

CONF SARL)مبلغ جأسمالها)10.000 

فإلرتماعي) مقرها  وعنوفن  دجهم 

(- طنجة) 7ج5) جقم) فملجد  تجزيئة 

(: ل) نتيجة  فملغرب  طنجة  (90000

بدون نشاط.

و حدد مقر فلتصفية ب تجزيئة)

 90000 (- طنجة) 7ج5) جقم) فملجد 

طنجة فملغرب.)

و عين:

و) فملساوي  نوفل  فلسيد(ة))

حي) (18 جقم) كيتان  شاجع  عنوفنه(ف))

موالي فلحسن)000ج9)تطوفن فملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

25) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250227.

78 I

CAFIGEC

HANWOORI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 9ج

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

HANWOORI شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 26 زنقة 

مرس فلسلطان فلشقة ج فلطابق 1 - 

20100 فلدفج فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529867

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 27) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.HANWOORI

غرض فلشركة بإ جاز):)-)مطعم

-)تارر.

زنقة) (26 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

مرس فلسلطان فلشقة)ج)فلطابق)1)-)

20100)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 700 (: هون) سونغ  كيم  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

حصة) 00ج) (: نمهي) فلسيدة كيم 

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد كيم سونغ هون عنوفنه(ف))

شقة) (1 ع) (26 س) م  فلرحمة  باجك 

فلدفج) (20100 دفج بوعزة) (1 طابق) (5

فلبيضاء)فملغرب.

فلسيدة كيم نمهي عنوفنه(ف))كوجيا)

20100)كوجيا كوجيا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد كيم سونغ هون عنوفنه(ف))

شقة) (1 ع) (26 س) م  فلرحمة  باجك 

فلدفج) (20100 دفج بوعزة) (1 طابق) (5

فلبيضاء)فملغرب

فلسيدة كيم نمهي عنوفنه(ف))كوجيا)

20100)كوجيا كوجيا

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 26 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)5ج8100.

785I

ذة فملوثقة بشرى فلنازجي
َ
د وفن فالستا

REO.AGRICOLE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

ذة فملوثقة بشرى 
َ
د وفن فالستا

فلنازجي

شاجع عبد فملومن، إقامة فلنخيل 

ج، فلطابق فألول، فلشقة جقم 2 ، 

28810، فملحمد ة فملغرب

Reo.Agricole شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة 

فلنسيم محل ج0 فلطابق فألج�شي 

مبنى ج0 م س 02 شاجع فملقاومة - 

28810 فملحمد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

جج297

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 26) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

Reo. (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.Agricole

فالنشطة) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلزجفعية وفلفالحية).

فقامة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فألج�شي) فلطابق  ج0) محل) فلنسيم 

(- شاجع فملقاومة) (02 م س) ج0) مبنى)

28810)فملحمد ة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) بوزيان  محمد  فلسيد 
عين) 0ج) جقم) (11 زنقة) ج) فلكريمات)

فلشق فلبيضاء)20152)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.
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عنوفنه(ف)) عاد ل  نبيلة  فلسيدة 
عين) 0ج) جقم) (11 زنقة) ج) فلكريمات)

فلشق فلبيضاء)20152)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.

عنوفنه(ف)) بوزيان  جيم  فلسيدة 
عين) 0ج) جقم) (11 زنقة) ج) فلكريمات)

فلشق فلبيضاء)20152)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.

عنوفنه(ف)) بوزيان  جفنيا  فلسيدة 
عين) 0ج) جقم) (11 زنقة) ج) فلكريمات)

فلشق فلبيضاء)20152)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.

عنوفنه(ف)) بوزيان  جؤيا  فلسيدة 
عين) 0ج) جقم) (11 زنقة) ج) فلكريمات)

فلشق فلبيضاء)20152)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) بوزيان  محمد  فلسيد 
عين) 0ج) جقم) (11 زنقة) ج) فلكريمات)

فلشق فلبيضاء)20152)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)27) نا ر)

2022)تحت جقم)187.

786I

jamal ait hommad

تراف ديليك
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

jamal ait hommad

 lascam(residence(yassir(br(nr 5

 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC

ترفف د ليك شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي 

فلرياض جقم 07  سيدي قاسم 

16000 سيدي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج2905

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 27) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

ترفف) (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

د ليك.

مقاول) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالشغال فملختلفة.

حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

قاسم) سيدي  ( 07 جقم) فلرياض 

16000)سيدي قاسم مغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 500.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد عبد فلعالي فملفضل):)2.500 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 2.500 (: فملفضل) حسام  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فملفضل) فلعالي  عبد  فلسيد 

 20 جقم) بلوك ش ش ب  عنوفنه(ف))

سيدي قاسم) (16000 سيدي قاسم)

مغرب.

فلسيد حسام فملفضل عنوفنه(ف))

بلوك ش ش ب جقم)20)سيدي قاسم)

16000)سيدي قاسم مغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فملفضل) فلعالي  عبد  فلسيد 

 20 جقم) بلوك ش ش ب  عنوفنه(ف))

سيدي قاسم) (16000 سيدي قاسم)

مغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

(- بتاجيخ) قاسم  بسيدي  فالبتدفئية 

تحت جقم)-.

787I

A&E(Consulting

ALTER WAY GROUP
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

A&E(Consulting
 Lotissement(Zoubeir, N°09,

 I83,3etg,Lissasfa, Casablanca ،
20660، CASABLANCA(MAROC
ALTER WAY GROUP شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 80 شاجع 
فبنو منيب طابق 2 جقم   مكت  أ 
فملعاجيف - 20660 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.205509

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تمت) (2021 شتنرب) (10 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
جزقي) زكاجيا  (ة)) فلسيد) تفويت 
أصل) من  فرتماعية  حصة  (100
100)حصة لفائدة فلسيد)(ة))فدجيس)

فلغر�شي بتاجيخ)10)شتنرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)ج97 80.

788I

AQUACOMPTE

اماليل
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

AQUACOMPTE
 N°74 RUE(ZERHOUN(N°4

 RESIDENCE(KAWTAR ، 20140،
CASABLANCA MAROC

فماليل شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ج  حي 
فلفرح فلزنقة ج  - 20000 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.95271

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2021 0ج) ونيو) في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 

من) أي  دجهم«) (2.000.000»

«000.000. )دجهم«)إلى)»6.000.000 

دجهم«)عن طريق):)إدماج فحتياطي أو)

أجباح أو عالوفت إصدفج في جأس فملال.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 16 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

غشت)2021)تحت جقم)788867.

789I

jamal ait hommad

شوقي لوكاسيون اكسبريس
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad

 lascam(residence(yassir(br(nr 5

 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC

شوقي لوكاسيون فكسربيس شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلحي 

فلجد د جقم 85 شاجع 9 سيدي 

قاسم 16000 سيدي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

29055

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 27) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

شوقي) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

لوكاسيون فكسربيس.
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تاريب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالليات.

فلحي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلجد د جقم)85)شاجع)9)سيدي قاسم)

16000)سيدي قاسم مغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فرحات) شوقي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فرحات  شوقي  فلسيد 

فلحي فلجد د جقم)85)شاجع)9)سيدي)

قاسم)1600)سيدي قاسم مغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فرحات  شوقي  فلسيد 

فلحي فلجد د جقم)85)شاجع)9)سيدي)

قاسم)1600)سيدي قاسم مغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

(- بتاجيخ) قاسم  بسيدي  فالبتدفئية 

تحت جقم)-.

790I

AMJ MANAGEMENT

BEST CONF SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة فالجدن فقامة  امنة 2 فلطابق 

فالول جقم 0ج طنجة ، 90000، 

طنجة فملغرب

BEST CONF SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة(في طوج 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فالجدن فلطابق فلثاني جقم 5  فإلقامة 

 امنة طنجة - 90000 طنجة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.8  91

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 1ج)درنرب) فملؤجخ في)
 BEST(شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
CONF SARL)مبلغ جأسمالها)10.000 
دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع)
فالجدن فلطابق فلثاني جقم)5 )فإلقامة)
90000)طنجة فملغرب)  امنة طنجة)-)

نتيجة ل):)بدون نشاط).
شاجع) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
فالجدن فلطابق فلثاني جقم)5 )فإلقامة)
 امنة طنجة)-)90000)طنجة فملغرب.)

و عين:
و) فملساوي  نوفل  فلسيد(ة))
حي) (18 جقم) كيتان  شاجع  عنوفنه(ف))
موالي فلحسن)000ج9)تطوفن فملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)
  5 :)شاجع فالجدن فلطابق فلثاني جقم)

فإلقامة  امنة طنجة
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250226.
791I

DRIEB(&(ASSOCIES

LABO & GATO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

فستدجفك خطٍإ

فستدجفك خطٍإ وقع بالجريدة 
فلرسمية

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE
 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،
20110، CASABLANCA(MAROC

LABO & GATO شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

 وعنوفن مقرها فإلرتماعي 6، زنقة 
فبن عادل محل جقم 7 فلطابق 
فألج�شي - ج2005 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.
بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدجفك  (
 22 بتاجيخ) 1ج9 2) عدد) فلرسمية 

درنرب)2021.

LABO(:(بدال من
LABO(&(GATO(:(قرأ 

فلباقي بدون تغييب.
792I

ste(cofiguer(sarl

 STE FORMATOR CENTER 
PRIVE

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تغييب نشاط فلشركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc

 STE FORMATOR CENTER 
PRIVE شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فالرتماعي تجزئة 
فلرفشد ة جقم 12 شاجع ف موزفج 
كاندج - 5100ج ررسيف فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.21 1
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم تغييب) (2021 28)درنرب) فملؤجخ في)
»تكوين و فجشاد) نشاط فلشركة من)
فلطلبة«)إلى)»-مركز فالجشاد و فلتكوين)

و موفكبة فملناسبات«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) فالبتدفئية بجرسيف بتاجيخ)

2022)تحت جقم)9/2021ج12.
Iج79

SALAMA BF

SOCIETE FYOGOCE SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

توسيع نشاط فلشركة)

SALAMA BF
دوفج فلدهرة طريق مكناس فلربج 
خنيفرة ، 000 5، خنيفرة فملغرب

societe fyogoce sarl شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فالرتماعي فلطابق 
فالول شقة فلفرح جقم 0  فلطريق 
فلوطنية جقم 8 خنيفرة - 000 5 

خنيفرة فملغرب .

توسيع نشاط فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.3667

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

فملؤجخ في)17) نا ر)2022)تمت إضافة)

إلى نشاط فلشركة) فلتالية  فألنشطة 

فلحالي):

إستغالل فلغابات.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

بتاجيخ) 2) نا ر) بخنيفرة  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)21.

79 I

MOYEN MILLE

MOYEN MILLE
إعالن متعدد فلقرفجفت

MOYEN MILLE

CASA ، 20330، فلدفج فلبيضاء 

maroc

MOYEN MILLE »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد«

 RUE 67 :وعنوفن مقرها فالرتماعي

 CHEVALIER(BAYARD(ETG 5

N°16 39 شاجع لال فلياقوت فلطابق 

5 فلشقة د 20000 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.  8889

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)0ج)درنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

 1000 حيلمي) علي  فلسيد  تفويت 

 1000 أصل) من  فرتماعية  حصة 

0ج  لفائدة فلسيد فحمد فزهر بتاجيخ)

ديسمرب)2021

قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فلسيد) للشركة  رد د  مسيب  عيين 
فحمد فزهر كمسيب وحيد تبعا لقبول)

فستقالة فملسيب فلسيد علي حيلمي

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
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فلذي  نص على) (:7 و) (6 بند جقم)
فحمد) فلسيد  لالسهم  فملالك  ما لي:)

فزهر
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 27 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)810255.
795I

tob travaux divers

TAOUBBALI BUSINESS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ولي فلعهد زنقة فلليمون جقم 

فلدفج 11 فلعيون فلعيون، 70000، 
فلعيون فملغرب

TAOUBBALI BUSINESS شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

فلوحدة بلوك F1 جقم 50 فلعيون . - 
70000 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
ج990ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 12) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. TAOUBBALI BUSINESS
تنظيف) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وفملباني) وفملخازن  فملحالت  وفرهات 
وفلتطهيب) وفلخاصة  فلعامة  فإلدفجية 
فلصلبة) فلنفا ات  معالجة  وعمليات 
فلصناعية,) فلنفا ات  تنظيف  (،
فلتنظيف) (, وفلبستنة) فلتنظيف 

فلصناعي ورمع فلنفا ات فلصلبة)،
تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

(-(. 50)فلعيون) F1)جقم) فلوحدة بلوك)
70000)فلعيون فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلسيد فلحافظ فلتوبالي)
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلحافظ فلتوبالي عنوفنه(ف))
فلعيون) (27 جقم) د  بلوك  فملطاج  حي 

70000)فلعيون فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلحافظ فلتوبالي عنوفنه(ف))
فلعيون) (27 جقم) د  بلوك  فملطاج  حي 

70000)فلعيون فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
تحت) (- بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

جقم-.
796I

مكت  فلدكتوج فلعبودي عبد فلعزيز خبيب قضائي في)

فملحاسبة على فلصعيد فلوطني

بولونجري ميزيات تاونات
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

مكت  فلدكتوج فلعبودي عبد فلعزيز 
خبيب قضائي في فملحاسبة على 

فلصعيد فلوطني
ملع  فلخيل ميدفن فلفروسية 
سابقا فمام مخرزة جوزفلي بجان  

فقامة فلفردوس فلطابق فالول فاس ، 
0000ج، فاس فملغرب

بولونجري ميز ات تاونات شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
محمد فلخامس تجزئة سميبة تاونات 

- 0000ج تاونات فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
97ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) (21 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

(ة))فحمد فلعسري) تفويت فلسيد)
500)حصة فرتماعية من أصل)500 
مصطفى) (ة)) فلسيد) لفائدة  حصة 

فلعسري بتاجيخ)21)درنرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
درنرب) 0ج) فالبتدفئية بتاونات بتاجيخ)

2021)تحت جقم)683.

797I

جود نة كاج

رودينا ميرال كار
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

جود نة كاج
بن فلطي  ، 62000، فلدجيوش 

فملغرب
جود نا ميبفل كاج شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 
فلعيون جقم 12 فلحي فإلدفجي بن 
فلطي  - 62000 فلدجيوش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

 09
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (29
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
جود نا) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

ميبفل كاج.
كرفء) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسياجفت بدون سائق).
زنقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
بن) فإلدفجي  فلحي  (12 جقم) فلعيون 

فلطي )-)62000)فلدجيوش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 500.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 2.500 (: فبركان) هشام  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 2.500 (: فملطهوجي) بوبكر  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد هشام فبركان عنوفنه(ف))بن)

فلطي )62000)فلدجيوش فملغرب).

فلسيد بوبكر فملطهوجي عنوفنه(ف))

بن فلطي )62000)فلدجيوش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فمجاهد عنوفنه(ف)) فلسيد هشام 

بن فلطي )62000)فلدجيوش فملغرب)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) فالبتدفئية بالدجيوش بتاجيخ)

2022)تحت جقم)12.

798I

AMOUTILS

AMOUTILS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AMOUTILS

77 زنقة محمد سميحة طابق 10 
جقم 57 فلدفج فلبيضاء ، 00 20، 

CASA MAROC

AMOUTILS شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 77 زنقة 

محمد سميحة طابق 10 جقم 

57 فلدفج فلبيضاء - 00 20 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

5 00ج5

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 17) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.AMOUTILS
غرض فلشركة بإ جاز):)بيع و شرفء)

رميع أنوفع فملنتورات.
زنقة) (77 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
 57 جقم) (10 طابق) سميحة  محمد 
فلدفج فلبيضاء)-)00 20)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلسيد فحجكون فملهدي)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فحجكون فملهدي عنوفنه(ف))
 )زنقة سطوكهلم إقامة لغنز ة شقة)

1 20500)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فحجكون فملهدي عنوفنه(ف))
 )زنقة سطوكهلم إقامة لغنز ة شقة)

1 20500)فلدفج فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 27 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)ج8جج.
799I

IMP SAHARA

ASSURANCE WALDD SAID
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

IMP SAHARA
حي موالي جشيد بلوك  1 جقم 1 
مكرج فلعيون، 70000، فلعيون 

فملغرب
 ASSURANCE WALDD SAID
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

حبوها محطة فلبنز ن لعريش بدون 
جقم 70000 فلعيون فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

985ج2.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2022 17) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
تفويت فلسيد)(ة))سالمة لعرفيش)
أصل) من  فرتماعية  حصة  (500
1.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))حسن)

فوعيالل بتاجيخ)17) نا ر)2022.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
26) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)202.

800I

FO CONSULTUNG SARL AU

AHSSANE CIMA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE(AL
 ADDARISSA(HASSAN ،
100000، RABAT(MAROC

AHSSANE CIMA شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 7ج زنقة 
إدجيس فألكرب شقة 6 فلطابق فلثالث 

حسان فلرباط - 10000 فلرباط 
فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.152871
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) (17 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
تفويت فلسيد)(ة)) اسين صنهاوي)
أصل) من  فرتماعية  حصة  (500
(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (1.000
درنرب) (17 بتاجيخ) كيا�شي  فلحسين 

.2021
تفويت فلسيد)(ة)) اسين صنهاوي)
500)حصة فرتماعية من أصل)500 
حصة لفائدة فلسيد)(ة))أمين كيا�شي)

بتاجيخ)17)درنرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
18) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)8ج 121.

801I

P-Consulting

ANSMED
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

P-Consulting
 COMPLEXE JAOUHARA,

 BLOC 3 4EME(ETAGE(APPT
 28 COMPLEXE(JAOUHARA,

 BLOC 3 4EME(ETAGE(APPT 28،
12000، Témara(Maroc

ANSMED شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شقة جقم 
  فلطابق فالول فقامة قادج مرس 
فلخيب تماجة - 12025 تماجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

جج52ج1
في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ANSMED
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES

INFORMATIQUE
 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTIONS
شقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
جقم) )فلطابق فالول فقامة قادج مرس)

فلخيب تماجة)-)12025)تماجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)فملغرب سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: فملغروط) محمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 500 (: فملحمودي) فنس  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد محمد فملغروط عنوفنه(ف))
جقم) زنقة عين حرودة  فلعلويين  حي 

1ج 12000)تماجة فملغرب.
فلسيد فنس فملحمودي عنوفنه(ف))
عماجة) (2 حي كيش فالودف ة فالرتهاد)

فوه شقة)ج1 10160)تماجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد محمد فملغروط عنوفنه(ف))
جقم) زنقة عين حرودة  فلعلويين  حي 

1ج 12000)تماجة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
26) نا ر) بتاجيخ) بتماجة  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)0188.
802I

مكت  فلدكتوج فلعبودي عبد فلعزيز خبيب قضائي في)

فملحاسبة على فلصعيد فلوطني

بولونجري ميزيات تاونات
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

مكت  فلدكتوج فلعبودي عبد فلعزيز 
خبيب قضائي في فملحاسبة على 

فلصعيد فلوطني
ملع  فلخيل ميدفن فلفروسية 
سابقا فمام مخرزة جوزفلي بجان  

فقامة فلفردوس فلطابق فالول فاس ، 
0000ج، فاس فملغرب

بولونجري ميز ات تاونات شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

و عنوفن مقرها فالرتماعي شاجع 
محمد فلخامس تجزئة مسيبة تاونات 

- 0000ج تاونات .
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
97ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)21)درنرب)2021)تم تحويل)
فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدودة«)إلى)»شركة)
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك)

فلوحيد«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) 0ج) فالبتدفئية بتاونات بتاجيخ)

2021)تحت جقم)683.
Iج80
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ABOU YASSER CONSEIL

 STE KOUKOU SPORT
-SARLAU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC(N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH(MAROC

 STE(KOUKOU(SPORT -SARLAU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 82 ج‘ 

وفحة فلحسن فلثاني‘ تسلطانت‘ 
سيبع‘ مرفكش. مرفكش. 0000  

مرفكش. فملغرب.
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

121613
في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (25
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. KOUKOU(SPORT(-SARLAU
كرفء) (-/1 (: غرض فلشركة بإ جاز)

مالع  كرة فلقدم.
2/-)قاعة فلرياضة.

و) فلتصد ر  في  فلتجاجة  ج/-)
فالستيبفد..

جقم) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلثاني‘) فلحسن  وفحة  82 ج‘)
مرفكش.) مرفكش.) سيبع‘) تسلطانت‘)

0000 )مرفكش.)فملغرب..
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فلحسين فلنقيقي):)10.000 
حصة بقيمة)10)دجهم للحصة).

فلسيد فلحسين فلنقيقي):)10.000 
بقيمة)10)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلحسين فلنقيقي عنوفنه(ف))
تجزئة فالختياج‘)جقم)09‘)حي فملحمدي‘)

مرفكش.)0000 )مرفكش.)فملغرب..
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلحسين فلنقيقي عنوفنه(ف))
تجزئة فالختياج‘)جقم)09‘)حي فملحمدي‘)

مرفكش.)0000 )مرفكش.)فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) 0ج) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)131361.

80 I

CRB CONSEIL

JD INVEST
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

CRB CONSEIL
حي فلهناء شاجع فبن سينا جقم  21 ، 

20280، فلدفج فلبيضاء فملغرب
JD INVEST شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي إقامة 
فلزجقاء، 117 شاجع إبن منيب، 
فلطابق فألول، فلشقة جقم 2 

فملعاجيف - 20000 فلدفج فلبيضاء 
فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
529645

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  1) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 JD (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.INVEST
فلتبويج) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاجي وفلتقسيم.
-)شرفء)وبيع أي عقاج

من) وسيلة  بأي  -فالستحوفذ 
فلوسائل على رميع فألجف�شي فلخالية)

أو بما في ذلك فملباني فملرفد هدمها)؛.
إقامة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلزجقاء،)117)شاجع إبن منيب،)فلطابق)
(- فملعاجيف) (2 جقم) فلشقة  فألول،)

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (50 (: فلتازي) فلسيد رليل 

بقيمة)100)دجهم للحصة).
50)حصة) (: فلسيد فدجيس فلتازي)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) فلتازي  رليل  فلسيد 
تجزئة جوسادف فيال جقم)17)شاجع عبد)
فلدفج) (20000 فلهادي بوطال  ح ح)

فلبيضاء)فملغرب.
عنوفنه(ف)) فلتازي  فدجيس  فلسيد 
تجزئة جوسادف فيال جقم)17)شاجع عبد)
فلهادي بوطال  ح ح)-)20000)فلدفج)

فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء)

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) فلتازي  رليل  فلسيد 
تجزئة جوسادف فيال جقم)17)شاجع عبد)
فلدفج) (20000 فلهادي بوطال  ح ح)

فلبيضاء)فملغرب
عنوفنه(ف)) فلتازي  فدجيس  فلسيد 
(، (2 مبنى) (، سندباد) شاطئ  إقامة 
عبد) شاجع  (، (201 شقة) (2 فلطابق)
فلدفج) (20000 بوطال ) فلهادي 

فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809777.
805I

CWA MOROCCO

JC AVIATION MAROC
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب نشاط فلشركة

CWA MOROCCO
17، زنقة فلبحتوجي حي كوتيي، 
20060، فلدفج فلبيضاء فملغرب
JC AVIATION MAROC

 شركة ذفت مسؤلية محدودة 
ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالرتماعي 17 زنقة 
فلبحتوجي، حي كوتتي - 20060

 فلدفج فلبيضاء فملغرب.
تغييب نشاط فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
ج5جج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم تغييب) (2021 نونرب) ج2) فملؤجخ في)
فلفني) فلدعم  من  فلشركة  نشاط 
 RYANAIR حصرًيا ألسطول طائرفت)

ملطاجي مرفكش وفاس؛
-)صيانة فلطائرفت؛

-)فالستشاجفت في فلطيبفن؛
أو) فستخدفم  أو  حيازة  أو  أخذ  (-
وبرفءفت) فلعمليات  رميع  تفويت 

فالختبفع فملتعلقة بهذه فألنشطة؛
وإدفجة) تأريب  حيازة،) إنشاء،) (-
تأريب،) فلتجاجية،) فألعمال  رميع 
فملؤسسات) رميع  تشغيل  تركي ،)
وفلشركات وفملصانع وفلوجش فملتعلقة)

بأي من فألنشطة فملحددة؛
فملعامالت) رميع  عام،) بشكل  (-
أو) فلصناعية  أو  فملالية  أو  فلتجاجية 
بشكل) فملتعلقة  فلعقاجية  أو  فملالية 
مباشر أو غيب مباشر بغرض فلشركة)

وفلدي قد تعزز تطوير فلشركة.
وصيانة) فلتقني  فلدعم  إلى))
وال سيما قافلة) (- وإصالح فلطائرفت)
طائرفت)RYANAIR)في رميع مطاجفت)

فململكة فملغربية؛
-)فالستشاجفت في فلطيبفن؛

أو) فستخدفم  أو  حيازة  أو  أخذ  (-
وبرفءفت) فلعمليات  رميع  تفويت 

فالختبفع فملتعلقة بهذه فألنشطة؛
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وإدفجة) تأريب  حيازة،) إنشاء،) (-

تأريب،) فلتجاجية،) فألعمال  رميع 

فملؤسسات) رميع  تشغيل  تركي ،)

وفلشركات وفملصانع وفلوجش فملتعلقة)

بأي من فألنشطة فملحددة؛

-)فملشاجكة فملباشرة أو غيب فملباشرة)

فملالية) فملعامالت  رميع  في  للشركة 

رميع) وفي  فملالية  أو  فلعقاجية  أو 

فلصناعية) أو  فلتجاجية  فملؤسسات 

فلتي قد تكون مرتبطة بغرض فلشركة)

أو أي غرض مشابه أو ذي صلة؛

فملعامالت) رميع  عام،) بشكل  (-

أو) فلصناعية  أو  فملالية  أو  فلتجاجية 

بشكل) فملتعلقة  فلعقاجية  أو  فملالية 

مباشر أو غيب مباشر بغرض فلشركة)

وفلدي قد تعزز تطوير فلشركة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 27 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)810162 .

806I

AQUACOMPTE

اماليل
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

AQUACOMPTE

 N°74 RUE(ZERHOUN(N°4

 RESIDENCE(KAWTAR ، 20140،

CASABLANCA MAROC

فماليل شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ج  حي 

فلفرح زنقة ج  - 20000 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.95271

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2021 شتنرب) 0ج) في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 

من) أي  دجهم«) (2.000.000»

«6.000.000)دجهم«)إلى)»8.000.000 

دجهم«)عن طريق):)إدماج فحتياطي أو)

أجباح أو عالوفت إصدفج في جأس فملال.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

أكتوبر)2021)تحت جقم)797525.
807I

AQUACOMPTE

اماليل
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

AQUACOMPTE
 N°74 RUE(ZERHOUN(N°4

 RESIDENCE(KAWTAR ، 20140،
CASABLANCA MAROC

فماليل شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ج  
حي فلفرح فلزنقة ج  - 20000 

فلدفجفلبيضاء فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.95271

فلعام) فلجمع  بمقت�شى 
نونرب) 0ج) في) فملؤجخ  فإلستثنائي 
فلشركة) جأسمال  جفع  تم  (2021
دجهم«) (2.000.000« قدجه) بمبلغ 
إلى) دجهم«) (8.000.000« من) أي 
(: طريق) عن  دجهم«) (10.000.000»
أجباح أو عالوفت) أو  إدماج فحتياطي 

إصدفج في جأس فملال.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809729.
808I

ملياء)فلحيبش

 STE PRIVATE LINGUA
WORLD SARLAU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

ملياء فلحيبش
جقم   تجزئة عماج ، 50ج 2، سيدي 

بنوج فملغرب
 STE PRIVATE LINGUA WORLD

SARLAU شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 06 
فلطابق 2 شاجع عالل بن عبد هللا 
سيدي بنوج سيدي بنوج 50ج 2 

سيدي بنوج فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج 2ج
في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 18) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 PRIVATE LINGUA WORLD

.SARLAU
 CENTRE (: غرض فلشركة بإ جاز)
 DES LANGUES ET PRESTATION

.Y AFFERENTS
 06 جقم) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
عبد هللا) بن  عالل  شاجع  (2 فلطابق)
50ج 2  بنوج) سيدي  بنوج  سيدي 

سيدي بنوج فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

10.000.000)دجهم،)مقسم كالتالي:
(: بنشامة) فلد ن  نوج  فلسيد 
 10.000 بقيمة) حصة  (100.000

دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
بنشامة) فلد ن  نوج  فلسيد 
فلزجقطوني) شاجع  (59 عنوفنه(ف))
بنوج) سيدي  50ج 2) بنوج) سيدي 

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
بنشامة) فلد ن  نوج  فلسيد 
فلزجقطوني) شاجع  (59 عنوفنه(ف))
بنوج) سيدي  50ج 2) بنوج) سيدي 

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 25 بتاجيخ) بنوج  بسيدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)15.

809I

موثق

BUILD PROJECT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تجد د مدة مزفولة مهام فملسيب ن

موثق

ج زنقة أكاد ر زفوية زنقة عمر 

فلسالوي، شقة جقم ج، فلطابق 

فألج�شي ، 0 201، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

BUILD PROJECT »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي:  19، 

محج ج�شى كد رة، قرية فلجماعة - - 

فلدفج فلبيضاء فملغرب.

»تجد د مدة مزفولة مهام فملسيب ن«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

جج1ج2 .

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)1ج)درنرب)2021

مهام) مزفولة  مدة  تجد د  تقرج 

فملسيب ن ملدة:)غيب محددة سنوفت.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 26 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809995.

810I

E-FINANCE(CONSEILS

 RAYPROTECT

CONSULTING
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

E-FINANCE(CONSEILS
جقم 117 فلشقة جقم 1 تجزئة 

فألحباس فلحي فملحمدي مرفكش ، 

0000 ، مرفكش فملغرب

 RAYPROTECT CONSULTING

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد



2437 الجريدة الرسميةعدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022) 

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلشقة 
5 عماجة 1، حي فملناج ح م - 0000  

مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

121959
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 07) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.RAYPROTECT CONSULTING
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 
للدجفسات،لالستطالعات) مكت  
من) فلحما ة  في  مستشاج  وفلبحوث 

فالشعاع،فلفيز اء)فلطبية.
فلشقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
  0000 (- حي فملناج ح م) (،1 عماجة) (5

مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلسيد عبد فالله فجزفمة)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد عبد فالله فجزفمة عنوفنه(ف))
ح م حي فملناجعماجة)1)شقة)5 0000  

مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبد فالله فجزفمة عنوفنه(ف))
ح م حي فملناجعماجة)1)شقة)5 0000  

مرفكش فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1959ج1.

811I

L(&S(GLOBAl(HOLDING 

L & S GLOBAL HOLDING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

L &S(GLOBAl(HOLDING

فقامة فمال ٣ زنقة فلكبيب بن بوعزة 

حي فلغول مرفكش ، 00000 ، 

مرفكش فملغرب

 L & S(GLOBAL(HOLDING

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي إقامة أمل 

ج شاجع فلكبيب بن بوعزة حي فلغول - 

0000  مرفكش فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.102977

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج حل) (2022 ج0) نا ر) فملؤجخ في)

 L فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 

مبلغ) (&( S( GLOBAL( HOLDING
وعنوفن) دجهم  (10.000 جأسمالها)

ج)شاجع) مقرها فإلرتماعي إقامة أمل)

  0000 (- فلكبيب بن بوعزة حي فلغول)

:)لم تماجس) مرفكش فملغرب نتيجة ل)

فلشركة أي نشاط منذ إنشائها عام)

.2020

و حدد مقر فلتصفية ب إقامة أمل)
شاجع فلكبيب بن بوعزة حي فلغول) ج)

بمرفكش.)-)0000 )مرفكش فملغرب.)

و عين:

عنوفنه(ف)) و  زهو  وينبو  فلسيد(ة))

فلكريم) عبد  شاجع  ج) فلهدى) عماجة 

فملغرب) مرفكش  ( 0000 فلخطابي)

كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

26) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)132176.

812I

فئتمانية لرفيد

SOTRAVOIX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وفاة شريك

فئتمانية لرفيد

شاجع مالك فبن مرحل‘ زنقة طنجة, 

عماجة فملحيط, طابق فلثاني جقم: 1 

، 92000، فلعرفئش فملغرب

SOTRAVOIX شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

فلنجمة جقم 188 - 92000 فلعرفئش 

فملغرب.

وفاة شريك
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج172.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

2022)تم فإلعالم) ج0) نا ر) فملؤجخ في)

بوفاة فلشريك عبدهللا فلجالد و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا فلوجثة  على  حصصه 

 2020 07) ونيو) في) فملؤجخ  فإلجفثة 

بالشكل فألتي):

(، بضون  ونس) حنان  فلسيد(ة))

108)حصة).

 192 (، فلسيد(ة)) اسمين فلجالد)

حصة).

 192 (، فلجالد) وصال  فلسيد(ة))

حصة).

 192 (، فردوس فلجالد) فلسيد(ة))

حصة).

 1  (، فلسيد(ة))محجوبة فلجالد)

حصة).

 12 (، فلجالد) فلسعيد  فلسيد(ة))

حصة).

 12 (، فلجالد) فلخماج  فلسيد(ة))

حصة).

 6 (، فلجالد) ميلودة  فلسيد(ة))

حصة).

 6 (، فلجالد) عايشة  فلسيد(ة))

حصة).

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

26) نا ر) فالبتدفئية بالعرفئش بتاجيخ)

2022)تحت جقم)ج12.

Iج81

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

CHMGP
شركة ذفت مسؤلية محدودة

ذفت فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة)

FIDUCIAIRE YOUFITRRI
فملرك  فلتجاجي بوعما ر رناح 

  شقة جقم 8 ، 50000، مكناس 
فملغرب

CHMGP شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فالرتماعي جقم 5 دجب 
فلحفيان حي س.س.م.ب.ع - 50000 

مكناس فملغرب.
توسيع نشاط فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
. 9951

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) (20 في) فملؤجخ 
نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):
فألعمال فملختلفة،)فلتجاجة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
26) نا ر) بتاجيخ) بمكناس  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1جج.
81 I

NBS MAROC

NBS MAROC
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

NBS MAROC
 almassar(route(de(safi 5 ج

 marrakech ، 40000، marrakech
maroc

NBS MAROC شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 5 ج 
فملساج طريق مرفكش فسفي - 0000  

مرفكش فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.114691

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 أكتوبر) (28 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
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جفنا) هللا  عبد  (ة)) فلسيد) تفويت 
أصل) من  فرتماعية  حصة  0جج)
(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (1.000
محمد صد ق باباج بتاجيخ)28)أكتوبر)

.2021
0جج  بالل جفنا) (ة)) تفويت فلسيد)
 1.000 أصل) من  فرتماعية  حصة 
محدمد) (ة)) فلسيد) لفائدة  حصة 
صد ق باباج بتاجيخ)28)أكتوبر)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
27) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1071.
815I

FIDUCIAIRE

شركة برو بات فرست
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 BD GENERAL KETTATNI IMM

 ZINA 1 APP 12 SETTAT(SETTAT،
26000، SETTAT(MAROC

شركة برو بات فرست شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي مفتاح 
فلخيب0  شطر1ـ1 شقة بالطابق 
فلثالث سطات مفتاح فلخيب0  
شطر1ـ1 شقة بالطابق فلثالث 
سطات 26000 سطات فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

6873
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 26) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

برو بات فرست).

منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي.

مفتاح) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

بالطابق) شقة  شطر1ـ1) فلخيب0 )

فلخيب0   مفتاح  سطات  فلثالث 

فلثالث) بالطابق  شقة  شطر1ـ1)

سطات)26000)سطات فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: حافظ) محمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) حافظ  محمد  فلسيد 

 18 حي فلبطوفج زنقة فلعرفئش فلرقم)

سطات)26000)سطات فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) حافظ  محمد  فلسيد 

 18 حي فلبطوفج زنقة فلعرفئش فلرقم)

سطات)26000)سطات فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بسطات بتاجيخ)-)تحت جقم)

.7122

816I

فئتمانية لرفيد

SOTRAVOIX
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

فئتمانية لرفيد

شاجع مالك فبن مرحل‘ زنقة طنجة, 

عماجة فملحيط, طابق فلثاني جقم: 1 

، 92000، فلعرفئش فملغرب

SOTRAVOIX شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

فلنجمة جقم 188 - 92000 فلعرفئش 

فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج172.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) (2022 ج0) نا ر) فملؤجخ في)
مسيب رد د للشركة فلسيد(ة))بضون)

 ونس حنان كمسيب وحيد
تبعا لوفاة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
26) نا ر) فالبتدفئية بالعرفئش بتاجيخ)

2022)تحت جقم)ج12.
817I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

BAYN SUD
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
فلرقم 1 فلعماجة 91 فلحي فلحسني 
منطقة فألنشطة فالقتصاد ة ، 

46300، فليوسفية فملغرب
BAYN SUD شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شقة 
جقم 10 عماجة فلكنتوج - 46300 

فليوسفية فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

9 2ج
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 BAYN (: فإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SUD
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي
أشغال مختلفة و فلبناء

فلتجاجة.
شقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 46300 (- فلكنتوج) عماجة  (10 جقم)

فليوسفية فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد هشام نافع):)1.000)حصة)
بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) نافع  هشام  فلسيد 
دوفج فلسعيدفت رماعة فرنان بويه)

46082)فليوسفية فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) نافع  هشام  فلسيد 
دوفج فلسعيدفت رماعة فرنان بويه)

46082)فليوسفية فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باليوسفية بتاجيخ)25) نا ر)

2022)تحت جقم)25.

818I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

CAFAO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
جفع جأسمال فلشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
فلرقم 1 فلعماجة 91 فلحي فلحسني 
منطقة فألنشطة فالقتصاد ة ، 

46300، فليوسفية فملغرب
CAFAO شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي ملك 

فلعجيلي 1 طريق فلشماعية فلطابق 
فالج�شي - 46300 فليوسفية فملغرب 

جفع جأسمال فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.1869
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2022 ج1) نا ر) في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
من) أي  دجهم«) (1. 00.000»
 1.500.000« إلى) دجهم«) (100.000»
تقد م حصص) (: عن طريق) دجهم«)

نقد ة أو عينية.
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باليوسفية بتاجيخ)25) نا ر)

2022)تحت جقم)26.

819I

TGE FIDUS

ABEMAT
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

TGE FIDUS

شاجع فلزجقطوني كمال باجك سانتب 

عماجة B جقم 9ج فلطابق 6 ، 28810، 

فملحمد ة فملغرب

ABEMAT شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج برهما 

رماعة شالالت - 20800 فملحمد ة 

فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.20999

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تحويل) (2022 15) نا ر) فملؤجخ في)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

»دوفج برهما رماعة شالالت)-)20800 

فملولى) »شاجع  إلى) فملغرب«) فملحمد ة 

فسماعيل إقامة بيتش بالص عماجة)
ف طابق)ج)جقم)9)-)20800)فملحمد ة)

فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)27) نا ر)

2022)تحت جقم)186.

820I

AB LAW GROUP

AB LAW GROUP SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AB LAW GROUP SARLAU

تأسيس شركة ذفت مسؤولية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

9ج198ج

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلنظام) إعدفد  تم  (2015 فربف ر) (16
مسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  فلشركة:) شكل  (-
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤولية 

فلوحيد.
 AB LAW تسمية فلشركة:) (-

GROUP SARLAU
بإ جاز:) فلشركة  غرض  (-
وفالستشاجة) فلقانونية  فالستشاجة 

فلتدبيب ة.
 C 12 فالرتماعي:) فملقر  عنوفن  (-
 Résidence Cerna Trava, Rue Jean
 Jaurès,( Gauthier( –( Casablanca,

.Maroc
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة  (-

فلشركة:)99)سنة.
 50.000 مبلغ جأسمال فلشركة:) (-
علي) فلسيد  كالتالي:) مقسم  دجهم،)
بقيمة) حصة  (500 فلسالم:) بنعبد 

100)دجهم للحصة.)
وفلعائلي) فلشخ�شي  فالسم  (-
بنعبد) فلسيد علي  وموطن فلشريك:)

فلسالم،)
 C12 Résidence Cerna عنوفنه:)
 Trava, Rue Jean Jaurès, Gauthier

.–(Casablanca,(Maroc
-)مسيب فلشركة:)فلسيد علي بنعبد)

فلسالم،)
 C12 Résidence Cerna عنوفنه:)
 Trava, Rue Jean Jaurès, Gauthier

.–(Casablanca,(Maroc
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 16 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 
فربف ر)2015)تحت فلرقم)568425 

821I

ANDERSEN CONSULTING

MONIMETAL SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

MONIMETAL SARL AU شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 6 شاجع 

فالميب موالي عبد هللا فلعماجة 9ج - 

90000 طنجة فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج855 .

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

فملؤجخ في)12)أكتوبر)2021)تم تحويل)

للشركة) فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

فالميب موالي عبد هللا) شاجع  (6« من)

90000)طنجة فملغرب«) فلعماجة)9ج)-)

نحال) حجر  رماعة  »دعيدعات  إلى)

»فزجوني«)-)90000)طنجة فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

26) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)01ج250.

822I

FO CONSULTUNG SARL AU

AHSSANE CIMA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE(AL

 ADDARISSA(HASSAN ،

100000، RABAT(MAROC

AHSSANE CIMA شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 7ج زنقة 

إدجيس فألكرب شقة 6 فلطابق فلثالث 

حسان - 10000 فلرباط فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.152871

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

2021)تم تعيين) 17)درنرب) فملؤجخ في)

فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 

كيا�شي أمين كمسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

18) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)8ج 121.

Iج82

EXAUDICO

IVP REDA SAS
شركة فلتوصية فلبسيطة

تأسيس شركة

EXAUDICO

 rue(du(marché(Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA(MAROC

IVP REDA SAS شركة فلتوصية 

فلبسيطة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي إقامة 

شهرزفد ج، فلطابق فلخامس، 
جقم 22، فلدفجفلبيضاء - 20000 

فلدفجفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة فلتوصية فلبسيطة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج52989

 27 في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 درنرب)

فألسا�شي لشركة فلتوصية فلبسيطة)

باملميزفت فلتالية:

فلتوصية) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلبسيطة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 IVP (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.REDA SAS

رميع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
عمليات فالستثماج فلعقاجي

فملمتلكات) رميع  وحيازة  فقتناء)

(، وفألسهم) (، أو فلحقوق فملنقولة) (/ و)

وفألسهم أو فلعقاجفت فألخرى أو فملبنية)

وغيب فملبنية)؛.

إقامة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلخامس،) فلطابق  ج،) شهرزفد)
 20000 (- فلدفجفلبيضاء) (،22 جقم)

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
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 REDA LUXEMBOURG(فلشركة
 100 بقيمة) حصة  (FUND( :( 900

دجهم للحصة).
 BENNIS ADVISORY فلشركة)
TRADING(:(100)حصة بقيمة)100 

دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
 REDA LUXEMBOURG(فلشركة
دوشيس) شاجع  عنوفنه(ف)) (FUND
 20000 لوكسمبوجغ) 0جج1) شاجلوت)

لوكسمبوجغ لوكسمبوجغ).
 BENNIS ADVISORY فلشركة)
شاجع) (46 عنوفنه(ف)) (TRADING
ج  فملكت ) فلزجقطوني فلطابق فألول،)

20000)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
أدوثي) فديسا  لطيف  فلسيد 
 9155 ل) مرش  زنقة  (28 عنوفنه(ف))
لوكسمبوجغ) (20000 ررسبوس)

لوكسمبوجغ)
فلسيد أمين بنيس عنوفنه(ف))إقامة)
فلشقة) (2 فلطابق) (B1 عماجة) فنزفك 
20000)فلدفجفلبيضاء) 21,)عين د اب)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 26 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)125ج.
82 I

FO CONSULTUNG SARL AU

AHSSANE CIMA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE(AL
 ADDARISSA(HASSAN ،
100000، RABAT(MAROC

AHSSANE CIMA شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
و عنوفن مقرها فالرتماعي 7ج زنقة 
إدجيس فألكرب شقة 6 فلطابق فلثالث 

حسان فلرباط - 10000 فلرباط .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.152871
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)17)درنرب)2021)تم تحويل)
فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك)
»شركة ذفت فملسؤولية) إلى) فلوحيد«)

فملحدودة«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
18) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)8ج 121.
825I

فيصل فلخطي  و شركاوه

SKINOR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

فيصل فلخطي  و شركاوه
مكت  فيصل فلخطي  7  أ إقامة 
إ ريس فلطابق فألج�شي محج محمد 
فلسادس ، 90000، طنجة فملغرب
SKINOR شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 10 شاجع 

فبن تومرت فلطابق 2 - 90000 
طنجة فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.250299

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 أكتوبر) (27 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
 IPHADERM (ة)) فلسيد) تفويت 
من) فرتماعية  حصة  (SARL 25 
فلسيد) لفائدة  حصة  (1.000 أصل)
أكتوبر) (27 حاتم زوراجي بتاجيخ) (ة))

.2021
ميا شيخ لحلو) (ة)) تفويت فلسيد)
 1.000 1)حصة فرتماعية من أصل)
حاتم) (ة)) فلسيد) لفائدة  حصة 

زوراجي بتاجيخ)27)أكتوبر)2021.
 IPHABIOTICS((ة)(تفويت فلسيد
من) فرتماعية  حصة  (SARL 25 
أصل)1.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))
د نا قاد ري بتاجيخ)27)أكتوبر)2021.

تفويت فلسيد)(ة))زين  شيخ لحلو)
 1.000 1)حصة فرتماعية من أصل)
حصة لفائدة فلسيد)(ة))د نا قاد ري)

بتاجيخ)27)أكتوبر)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
26) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)764.
826I

CABINET AEQ

ويمانيتي مروك
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

CABINET AEQ
 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble(Al(Hadi(B9 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

ويمانيتي مروك شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 17, ساحة 
شاجل نيكول فلشقة 2 فلطابق 7 - 

36000 فلدفج فلبيضاء فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
1ج 5ج .

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تحويل) (2021 نونرب) (01 فملؤجخ في)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
 2 فلشقة) نيكول  ساحة شاجل  (,17»
فلبيضاء) فلدفج  (36000 (- (7 فلطابق)
فلحسن) شاجع  (117« إلى) فملغرب«)
(- (6 فلطابق) باجك  بلو  عماجة  فلثاني 

36100)فلدفج فلبيضاء)فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 27 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)ج81027.
827I

FICOB(مكت  فملحاسبة

 LES CONSEILS DU
CAICEDRAT

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

FICOB مكت  فملحاسبة
فقامة ف مان, شقة  ، شاجع موالي 

فدجيس فالول, فملسيبة 1, تماجة ، 

10000، تماجة فملغرب

 LES CONSEILS DU CAICEDRAT

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : جقم   
زنقة فلباجك فلدفجفلبيضاء - 20000 

فلدفجفلبيضاء فملغرب.

قفل فلتصفية
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

7ج1805.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

2021)تقرج حل) 09)درنرب) فملؤجخ في)

 LES CONSEILS DU CAICEDRAT

ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 

جأسمالها) مبلغ  فلوحيد  فلشريك 

مقرها) وعنوفن  دجهم  (10.000
فلباجك) زنقة  جقم) ) فإلرتماعي 

20000)فلدفجفلبيضاء) فلدفجفلبيضاء)-)

فملغرب نتيجة لوفاة مؤسس فلشركة.

و عين:

فلسيد(ة))ناد ة رالل و عنوفنه(ف))
 20000 فلكوجيوندغ) زنقة  (18

(ة)) كمصفي) فملغرب  فلدفجفلبيضاء)

للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)

وفي جقم)   (2021 درنرب) (09 بتاجيخ)
 20000 (- زنقة فلباجك فلدفجفلبيضاء)

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 27 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)9  ج.

828I

FO CONSULTUNG SARL AU

POLYCLINIQUE TEMARA
شركة فلتضامن

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE(AL

 ADDARISSA(HASSAN ،

100000، RABAT(MAROC

POLYCLINIQUE TEMARA شركة 

فلتضامن
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و عنوفن مقرها فالرتماعي شاجع 

عالل بن عبد هللا زنقة   حي 

فألندلس تجزئة فملغربية فلقد مة - 

12000 تماجة .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

5 52ج1.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تحويل) (2021 نونرب) (17 فملؤجخ في)

فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)

فلتضامن«)إلى)»شركة ذفت فملسؤولية)

فملحدودة«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

27) نا ر) بتاجيخ) بتازة  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)0ج29.

829I

فيصل فلخطي  و شركاوه

SKINOR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

فيصل فلخطي  و شركاوه

مكت  فيصل فلخطي  7  أ إقامة 

إ ريس فلطابق فألج�شي محج محمد 

فلسادس ، 90000، طنجة فملغرب

SKINOR شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 10 شاجع 

فبن تومرت فلطابق 2 - 90000 

طنجة فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.250299

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2021 أكتوبر) (27 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 

«200.000)دجهم«)أي من)»100.000 

عن) دجهم«) »00.000ج) إلى) دجهم«)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

26) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)764.

0Iج8

فيصل فلخطي  و شركاوه

SKINOR
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة

فيصل فلخطي  و شركاوه
مكت  فيصل فلخطي  7  أ إقامة 
إ ريس فلطابق فألج�شي محج محمد 
فلسادس ، 90000، طنجة فملغرب
SKINOR شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
و عنوفن مقرها فالرتماعي 10 شاجع 

فبن تومرت فلطابق 2 - 90000 
طنجة .

تحويل فلشكل فلقانوني للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.250299
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)27)أكتوبر)2021)تم تحويل)
فلشكل فلقانوني للشركة من)»شركة)
ذفت فملسؤولية فملحدودة«)إلى)»شركة)

فملساهمة«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
26) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)764.

1Iج8

SAFA ACCOUNTING COMPANY

MARUKR
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شاجع فلجيش فمللكي فقامة ف مان 
فلطابق 5 جقم 9 تطوفن ، 000ج9، 

تطوفن فملغرب
MARUKR شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد(في 

طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

محمد فلخامس فلطابق فلثالث جقم 
05 - 000ج9 تطوفن فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.3065

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج حل) (2022 ج0) نا ر) فملؤجخ في)
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
مبلغ) (MARUKR فلوحيد) فلشريك 
وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)
محمد) شاجع  فإلرتماعي  مقرها 
(- (05 جقم) فلثالث  فلطابق  فلخامس 
(: ل) نتيجة  فملغرب  تطوفن  000ج9)

فلحل فملبكر للشركة.
شاجع) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
محمد فلخامس فلطابق فلثالث جقم)

05)-)000ج9)تطوفن فملغرب.)
و عين:

فملرفبط) فلعزيز  عبد  فلسيد(ة))
فقامة) فملعاجف  شاجع  عنوفنه(ف)) و 
 17 جقم) فلخامس  فلطابق  فملعاجف 
(ة)) تطوفن فملغرب كمصفي) 000ج9)

للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) بتطوفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)ج5 .
2Iج8

EDIAN CONSULTING

Immobilièra
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

EDIAN CONSULTING
8  زنقة طاجق بن زياد مكت  جقم 
ج فلقنيطرة، 000 1، فلقنيطرة 

فملغرب
Immobilièra شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي مستوطنة 

بالقنيطرة ج2 زنقة أنوفل إقامة 
فلوجي 11 مكت  جقم   - ميموزف - 
فلقنيطرة - 000 1 فلقنيطرة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
63967

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 17) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.Immobilièra

غرض فلشركة بإ جاز):)•)فلتطوير)

فلعقاجي بكافة أشكاله

بقصد) فألجف�شي  وبيع  شرفء) (•

تسويقها سوفء)بحالتها فلرفهنة أو بعد)

خدمتها.

•)تحقيق فلتقسيم وتشييد فملباني.

أعمال مختلفة. (•

•)فملؤرر للمنشأة فلتجاجية

فستيبفد وتصد ر. (•

رميع) (، عمومية) أكثب  وبشكل 

سوفء) (، فلعمليات من أي نوع كانت)

كانت قانونية أو فقتصاد ة أو مالية)

تتعلق بالكائن) (، أو مدنية أو تجاجية)
أخرى) أشياء) بأي  أو  أعاله  فملذكوج 

مماثلة أو ذفت صلة من فملحتمل أن)

تفضل)،)بشكل مباشر أو غيب مباشر)

،)فلغرض فلذي تسعى إليه فلشركة أو)

فمتدفده أو تطويره..

عنوفن فملقر فالرتماعي):)مستوطنة)
إقامة) أنوفل  زنقة  ج2) بالقنيطرة)

(- ميموزف) (- مكت  جقم) ) (11 فلوجي)

فلقنيطرة)-)000 1)فلقنيطرة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: حمزة) فلقطبي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) حمزة  فلقطبي  فلسيد 

 1 000 جقم) 5  فلعربي س  فملغرب 

فلقنيطرة فملغرب.
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وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء)
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) قاسم  فلقطبي  فلسيد 
 1 000 جقم) 5  فلعربي س  فملغرب 

فلقنيطرة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)26) نا ر)

2022)تحت جقم)366.
Iجج8

   

444
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

   
دوفج فلعظم ملك عيشة فلرقم ج - 
0000  مرفكش فملغرب. ، 0000 ، 

مرفكش فملغرب
    شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : دوفج 
لعضم ملك عيشة فلرقم ج - 0000  

مرفكش فملغرب.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
.95295

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج حل) (2021 نونرب) 0ج) فملؤجخ في)
   )شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة)
دجهم) (100.000 جأسمالها) مبلغ 
وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج لعضم)
ملك عيشة فلرقم)ج)-)0000 )مرفكش)
نشاط) ورود  لعدم  نتيجة  فملغرب 

للشركة).
و عين:

فلهاجي) فتيحة   فلسيد(ة))

دوفج لعضم ملك عيشة) و عنوفنه(ف))
فملغرب) مرفكش  ( 0000 ج  فلرقم)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
دوفج) وفي  (2021 درنرب) (15 بتاجيخ)
لعضم ملك عيشة فلرقم)ج)-)0000  

مرفكش فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
26) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج220ج1.
I ج8

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

KB STORE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

توسيع نشاط فلشركة)

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكت  17، فلطابق فلثاني، 
مكات  باالص ، شاجع عبد فلكريم 
فلخطابي، فاس ، 0000ج، فاس 

فملغرب
KB STORE شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فالرتماعي ج1 شاجع 

فبو فلطي  فملتنبي تجزئة وليلي - 
0000ج فاس فملغرب.
توسيع نشاط فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
7ج577.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
فملؤجخ في)ج2)نونرب)2021)تمت إضافة)
إلى نشاط فلشركة) فلتالية  فألنشطة 

فلحالي):
فلتوطين.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)27) نا ر)2022 

تحت جقم)   .
5Iج8

SRF AND N2 sarl A.U

SRF AND N2ٌ
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

SRF(AND(N2 sarl(A.U
حي فالندلس زنقة سد فملسيبة جقم 

15، 00 15، تيفلت فملغرب
SRF AND N2 شركة ذفت مسؤلية  ٌ

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي 

فألندلس زنقة سد فملسيبة، جقم 
15 فلطابق فلسفلي 00 15 تيفلت 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

11 9

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 02) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 SRFٌ (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.AND N2

غرض فلشركة بإ جاز):)بيع و شرفء)

فملنتجات و فملوفد فلطبية،)رهاز وضع)

إعادة) فصطناعية،) أطرفف  و  نعال 

فلو) فلتأهيل  وإعادة  فلطبي  فلعالج 

ضيفي..

حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
جقم) فملسيبة،) سد  زنقة  فألندلس 

تيفلت) (15 00 فلسفلي) فلطابق  (15

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فسريفي عنوفنه(ف)) فلسيدة نجالء)

قطاع)8)فقامة نسيم جياض عماجة)1،)

شقة)5)-)حي فلرياض)-)فلرباط)10100 

فلرباط فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فسريفي  ندى  فلسيدة 
فلطابق فالول) (ESC F ج1)طريك مكة)

،)شقة)ج)فقامة فلوئام باب كاليفوجنيا)

20150)فلدفج فلبيضاء)فملغرب

عنوفنه(ف)) فسريفي  فلسيد محمد 

قطاع)8)فقامة نسيم جياض عماجة)1،)

شقة)5)-)حي فلرياض)-)فلرباط)10100 

فلرباط فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

27) نا ر) بتاجيخ) بتيفلت  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)20ج.

836I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE COGETRAD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي فلفتح زنقة  نبع جقم 2ج فلعيون ، 
70000، فلعيون فملغرب

STE COGETRAD شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 
فلوحدة بلوك د جقم 654 - 70000 

فلعيون فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.8175

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2022 26) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
تفويت فلسيد)(ة))عبد فلعزيز فؤفد)
200)حصة فرتماعية من أصل)600 
مصطفى) (ة)) فلسيد) لفائدة  حصة 

فؤفد بتاجيخ)26) نا ر)2022.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
27) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)228/2022.
7Iج8

فيصل فلخطي  و شركاوه

SKINOR
تعيين أعضاء)مجلس فإلدفجة

فيصل فلخطي  و شركاوه
مكت  فيصل فلخطي  7  أ إقامة 
إ ريس فلطابق فألج�شي محج محمد 
فلسادس ، 90000، طنجة فملغرب

SKINOR »شركة فملساهمة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: 10 شاجع 

فبن تومرت فلطابق 2 - - طنجة 
فملغرب.

»تعيين أعضاء مجلس فإلدفجة«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.250299
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
تقرج) (2022 26) نا ر) في) فملؤجخ 
فإلدفجة خالل) مجلس  أعضاء) تعيين 

فلسنوفت فملالية فلتالية:)
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2022(-

-)ج202

202 (-

2025(-

2026(-

2027(-

فألشخاص فلطبيعيون:)

فلسيد(ة))ميا شيخ لحلو بصفته(ف))
جئيس مد ر عام وفلكائن عنوفنه(ف))ب:)

7)عين فلد اب)-)فلدفج فلبيضاء)فملغرب
لحلو) شيخ  زين   فلسيد(ة))

عنوفنه(ف)) وفلكائن  عضو  بصفته(ف))

فلبيضاء) فلدفج  (- فلد اب) عين  (7 ب:)

فملغرب
زوراجي) حاتم  فلسيد(ة))

مد ر عام منتدب وفلكائن) بصفته(ف))

فبن) عمر  شاجع  0ج) ب:) عنوفنه(ف))

فلخطاب)-)أصيلة فملغرب

بصفته(ف)) قد ري  د نا  فلسيد(ة))

فملجلس) كات   و  منتدبو  عام  مد ر 

شاجع) (90 ب:) عنوفنه(ف)) وفلكائن 

محمد عزيمان)-)تطوفن فملغرب

فألشخاص فملعنويون:)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

26) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)764.

8Iج8

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE COGETRAD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي فلفتح زنقة  نبع جقم 2ج فلعيون ، 

70000، فلعيون فملغرب

STE COGETRAD شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

فلوحدة بلوك د جقم 654 فلعيون - 

70000 فلعيون فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.8175

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تعيين) (2022 26) نا ر) فملؤجخ في)

فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 

فلسعدي فلسعد ة كمسيب وحيد

تبعا إلقالة مسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

27) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)228/2022.

9Iج8

ZAYCHI

LABIAD MARKET

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

ZAYCHI

5  شاجع عبد فلقادج مفتقاج طابق 

2 شقة   فلدفج فلبيضاء ، 20000، 

فلدفج فلبيضاء فملغرب

LABIAD MARKET شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جياض 

فأللفة 2 مجموعة سكنية 9 مدخل 

1 متجر جقم 79 مكرج فلدفج فلبيضاء 

- 20660 فلدفج فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

5ج5287

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) 0ج)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.LABIAD MARKET

فملوفد) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلغذفئية فلعامة في متجر متخصص.
جياض) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فأللفة)2)مجموعة سكنية)9)مدخل)1 

(- مكرج فلدفج فلبيضاء) (79 متجر جقم)

20660)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلسيد عبد فلغني لبيض)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبد فلغني لبيض عنوفنه(ف))

فقامة جياض فأللفة)2)م س)07)عماجة)

09)شقة)180)فلدفج فلبيضاء)20660 

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عبد فلغني لبيض عنوفنه(ف))

فقامة جياض فأللفة)2)م س)07)عماجة)

09)شقة)180)فلدفج فلبيضاء)20660 

فلدفج فلبيضاء)فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)-.
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STE BABOUZID

 GLOBAL PEST CONTROL
SH

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

STE BABOUZID

 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE

 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

 GLOBAL PEST CONTROL SH

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

فلوكالة بلوك c جقم 78 فلطابق 

فلثاني شقة جقم ج0 فلعيون - 70000 

فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

9ج00 

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 27) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.GLOBAL PEST CONTROL SH

فلتطهيب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

بشتى فالنوفع)-)فلنظافة)-)فلحرفسة.

تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلطابق) (78 جقم) (c بلوك) فلوكالة 

فلثاني شقة جقم)ج0)فلعيون)-)70000 

فلعيون فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (1.000 (: بدج) فنوفج  فلسيد 

بقيمة)100)دجهم للحصة).

بقيمة) (1000 (: فلسيد فنوفج بدج) (

100)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فنوفج بدج عنوفنه(ف))فلعيون)

70000)فلعيون فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فنوفج بدج عنوفنه(ف))فلعيون)

70000)فلعيون فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

27) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)226.
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مكت  فلحسابات مالكي

ABDENNEBI IMMOBILIER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

مكت  فلحسابات مالكي

291 شاجع فلكرفمة منفلوجي فاس ، 

0000ج، فاس فملغرب

 ABDENNEBI IMMOBILIER

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 7 زنقة 

1 حي ميكو فملررة - 0000ج فاس 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج7092

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.ABDENNEBI IMMOBILIER

منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي.
 7 جقم) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
0000ج  (- فملررة) ميكو  حي  (1 زنقة)

فاس فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: مفرج) فلنبي  عبد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

حصة) (500 (: فلسيد مالكي خالد)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبد فلنبي مفرج عنوفنه(ف))
جقم)7)زنقة)1)حي ميكو فملررة)0000ج 

فاس فملغرب.

عنوفنه(ف)) خالد  مالكي  فلسيد 
جقم)192)تجزئة سايس كردن فملررة)

0000ج)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد عبد فلنبي مفرج عنوفنه(ف))
جقم)7)زنقة)1)حي ميكو فملررة)0000ج 

فاس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)19) نا ر)2022 

تحت جقم)262.
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مكت  فلحسابات مالكي

IR MEDIA PLUS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكت  فلحسابات مالكي
291 شاجع فلكرفمة منفلوجي فاس ، 

0000ج، فاس فملغرب
IR MEDIA PLUS شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 20 

تجزئة برستيجيى فلطابق 5 شقة 15 
متع  فلخيل - فاس 0000ج فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
ج7101

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  1) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 IR (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.MEDIA PLUS
بإ جاز) فلشركة  غرض 
 COMMUNICATION (:
 ET PRODUCTION

.AUDIOVISUELLE

 20 جقم) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

 15 5)شقة) تجزئة برستيجيى فلطابق)

متع  فلخيل)-)فاس)0000ج)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: خليف) فلهام  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) خليف  فلهام  فلسيدة 

فقامة) (5 جقم) مليكة  زنقة  (1 جقم)

فلزهوج)0000ج)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) خليف  فلهام  فلسيدة 

فقامة) (5 جقم) مليكة  زنقة  (1 جقم)

فلزهوج)0000ج)فاس فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بفاس بتاجيخ)25) نا ر)2022 

تحت جقم)369.

Iج 8

فثتمانية صال ح فلد ن

VIVA WORKS SARLAU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

فثتمانية صال ح فلد ن

عماجة ج2  شقة ج فبوفب مرفكش 

زون 9ج مرفكش ، 0000 ، مرفكش 

فملغرب

VIVA WORKS SARLAU شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شفة ج 

عماجة ج2  فبوفب مرفكش زون 9ج 

مرفكش 0000  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122109

بمقت�شى عقد عرفي مؤجخ في)ج0 

 نا ر)2022)تم إعدفد فلقانون)

فألسا�شي لشركة ذفت مسؤلية)

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد)

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 VIVA (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.WORKS SARLAU

:)-)ف شغال) غرض فلشركة بإ جاز)

فلبناء)-)بيع رميع موفد فلبناء.

ج  شفة) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

9ج  فبوفب مرفكش زون) ج2 ) عماجة)

مرفكش)0000 )مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

2.000.000,00)دجهم،)مقسم كالتالي:

(: لحسن) بوزيد  فبت  فلسيد 

دجهم) (100 بقيمة) حصة  (20.000

للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

لحسن) بوزيد  فبت  فلسيد 

مرفكش) فملحاميد  عنوفنه(ف)) ج10)

0000 )مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

لحسن) بوزيد  فبت  فلسيد 

مرفكش) فملحاميد  عنوفنه(ف)) ج10)

0000 )مرفكش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

25) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)9ج21ج1.
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مكت  فملحاسبة

RIFAKH

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

مكت  فملحاسبة

9 عماجة قبيل شاجع فلجيش فمللكي 

سيدي بنوج، 50ج 2، سيدي بنوج 

فملغرب

RIFAKH شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي محل جقم 

360 تجزئة فلوفاء سيدي بنوج. 

سيدي بنوج 50ج 2 سيدي بنوج. 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

9ج2ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 12) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.RIFAKH

منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي.

فلتصد ر و فال رفد.

شرفء)و بيع فالجف�شي.

مقاول في فشغال فلبناء.

كرفء)فالالت فلصناعية..

محل) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

تجزئة فلوفاء)سيدي بنوج.) (360 جقم)

بنوج.) سيدي  50ج 2) بنوج) سيدي 

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

:) جج  فلسيد عبد فلكبيب ررومي.)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد فيصل فليقين):)ججج)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

ججج  (: فالدجي�شي) جشبد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبد فلكبيب ررومي فلحامل)

جفم) للتعريف  فلوطنية  للبطاق 

تجزئة) (360 عنوفنه(ف)) (MC19209ج

سيدي) 50ج 2) بنوج) سيدي  فلوفاء)

بنوج.)فملغرب.

فلحامل) فليقين  فيصل  فلسيد 

جفم) للتعريف  فلوطنية  للبطاق 

تجزئة) (361 عنوفنه(ف)) (MC11199ج

سيدي) 50ج 2) بنوج) سيدي  فلوفاء)

بنوج.)فملغرب.

فلحامل) فالدجي�شي  جشبد  فلسيد 

جفم) للتعريف  فلوطنية  للبطاق 

MC84269)عنوفنه(ف))دوفج فلكريشات)

بنوج.) بوحيا سيدي  �شي  فوالد  فلرك 

50ج 2)سيدي بنوج.)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

ررومي) فلكبيب  عبد  فلسيد 

سيدي) تجزئة فلوفاء) (360 عنوفنه(ف))

بنوج)50ج 2)سيدي بنوج.)فملغرب

عنوفنه(ف)) فليقين  فيصل  فلسيد 

بنوج) سيدي  فلوفاء) تجزئة  (361

50ج 2)سيدي بنوج.)فملغرب

فلسيد جشبد فالدجي�شي عنوفنه(ف))

دوفج فلكريشات فلرك فوالد �شي بوحيا)

بنوج.) سيدي  50ج 2) بنوج.) سيدي 

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2  بنوج  بسيدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)11.
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BRECAS TRAVAUX

BRECAS TRAVAUX
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

BRECAS TRAVAUX

 RUE ABOU BAKR EL 80

 OUAHRANI KHALIL II

 LA(VILLETTE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BRECAS TRAVAUX شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 80 زنقة 

أبو بكر فلوهرفني فلخليل 2 فلطابق 

فألول الفليت - 20000 فلبيضاء 

فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

88589ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج) (2020 فربف ر) (07 في) فملؤجخ 

محدودة) مسؤلية  ذفت  شركة  حل 

 BRECAS فلوحيد) فلشريك  ذفت 

 100.000 TRAVAUX)مبلغ جأسمالها)

فإلرتماعي) مقرها  وعنوفن  دجهم 
فلخليل) فلوهرفني  بكر  أبو  زنقة  (80

 20000 (- الفليت) فألول  فلطابق  (2

في) فزمة  (: ل) نتيجة  فملغرب  فلبيضاء)

فلقطاع.
زنقة) (80 و حدد مقر فلتصفية ب)

فلطابق) (2 فلخليل) فلوهرفني  بكر  أبو 

فلبيضاء) (20000 (- الفليت) فألول 

فملغرب.)

و عين:

و) فكريم  عباس  فلسيد(ة))

فلقدس مج ب شاجع فلف) عنوفنه(ف))
فلبيضاء) (20000 فلربنو�شي) (22 جقم)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

فربف ر)2020)تحت جقم)ج215ج7.

846I

INSTITUT RIAD ATLAS

INSTITUT RIAD ATLAS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

INSTITUT RIAD ATLAS

 RUE AHMED MEJJATI 1ج

 RES(LES(ALPES ، 20000،

CASABLANCA MAROC

INSTITUT RIAD ATLAS شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ج1 
زنقة فحمد فملجاطي فقامة فالل  

فلطابق فالول فلرقم 08 - 20000 

فلدفجفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

461865

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2020 ماجس) (02

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.INSTITUT RIAD ATLAS
صالون) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلحالقة.

ج1  (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فالل ) فقامة  فملجاطي  فحمد  زنقة 

 20000 (- (08 فلرقم) فالول  فلطابق 

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
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 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: حسام) فلدالحة  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلدالحة حسام عنوفنه(ف))
 101 فلرقم) فسالن  فلنسيم  تجزئة 

20500)فلبيضاء)فملغرب.
عنوفنه(ف)) فلدالحة ساجة  فلسيدة 
 8 س) م  فالطلس  جياض  ليساسفة 
 20500  8 شقة) (10 عماجة) مكرج 

فلبيضاء)فملغرب.
فلسيدة مرزك خد جة عنوفنه(ف))
م) فلرفحة  جياض  عملية  ليساسفة 
 20 شقة) فلطابق) ) (7 عماجة) (11 س)

20500)فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلدالحة حسام عنوفنه(ف))
 101 فلرقم) فسالن  فلنسيم  تجزئة 

20500)فلبيضاء)فملغرب
عنوفنه(ف)) فلدالحة ساجة  فلسيدة 
 8 س) م  فالطلس  جياض  ليساسفة 
 20500  8 شقة) (10 عماجة) مكرج 

فلبيضاء)فملغرب
فلسيدة مرزك خد جة عنوفنه(ف))
م) فلرفحة  جياض  عملية  ليساسفة 
 20 شقة) فلطابق) ) (7 عماجة) (11 س)

20500)فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 ونيو)2020)تحت جقم)736007.
8 7I

إئتمانية)BKM)لإلجشادفت

 STE CALIFORNIA
LANGUAGE CENTRE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تفويت حصص

إئتمانية BKM لإلجشادفت
جقم 10 تجزئة فملركز وجزفزفت ، 

5000 ، وجزفزفت فملغرب
 STE CALIFORNIA LANGUAGE
CENTRE شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فيال جقم 
0ج حي سيدي حسا ن - 5000  

وجزفزفت فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
جج10.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2022 12) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
تفويت فلسيد)(ة))روجك سشميد)
00 )حصة فرتماعية من أصل)00  
حصة لفائدة فلسيد)(ة))فلخد ر وفسو)

بتاجيخ)12) نا ر)2022.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
25) نا ر) فالبتدفئية بوجزفزفت بتاجيخ)

2022)تحت جقم)9ج.

8 8I

إئتمانية)BKM)لإلجشادفت

 STE LA VALLEE DES
KASBAHS

شركة فملساهمة
تفويت حصص

إئتمانية BKM لإلجشادفت
جقم 10 تجزئة فملركز وجزفزفت ، 

5000 ، وجزفزفت فملغرب
 STE LA VALLEE DES KASBAHS

شركة فملساهمة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

موالي جشيد عماجة دفدس - 5000  
وجزفزفت فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.2195

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2022 ج1) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
تفويت فلسيد)(ة))خالد بوعام)0ج 
حصة فرتماعية من أصل)0ج)حصة)
لفائدة فلسيد)(ة))شركة كادوج ش م م)

بتاجيخ)ج1) نا ر)2022.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
25) نا ر) فالبتدفئية بوجزفزفت بتاجيخ)

2022)تحت جقم)8ج.

8 9I

CMA GESTION

SERVILA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE(APT°22 RUE(IMAM

 ALI(HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SERVILA شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مكت  جقم 

 1 إقامة فجوة شاجع فلحسن فلثاني 

طريق فلصويرة رليز 0000  مرفكش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

9ج1220

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SERVILA

غرض فلشركة بإ جاز):)بيع وشرفء)

فلعقاج وفملستلزمات فلعقاجية.

مكت ) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلحسن) إقامة فجوة شاجع  جقم) 1)

  0000 فلثاني طريق فلصويرة رليز)

مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

 100 (: فلحرف وي) فدوى  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلحرف وي) فدوى  فلسيدة 

7ج  جقم) فلجبيالت  تجزئة  عنوفنه(ف))

سيبع)0000 )مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد ري�شي سيبفول عنوفنه(ف))

وقيادة) رماعة  بلعكيد  والد  دوفج 

وفحة سيدي فبرفهيم)0000 )مرفكش)

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

21) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)132062.

850I

WORK UP BUSINESS

CNEDES CONSULTING
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

WORK UP BUSINESS

59 شاجع فلزجقطوني فلطابق 11 

فلشقة 2ج ، 20360، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

CNEDES CONSULTING شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 59 شاجع 

فلزجقطوني فلطابق 11 فملكت  
جقم 2ج فلدفجفلبيضاء 22360 

MAROC فلدفجفلبيضاء

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

527465

 06 في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 درنرب)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.CNEDES CONSULTING
 CONSEIL(:(غرض فلشركة بإ جاز

.DE GESTION
 59 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فملكت ) (11 شاجع فلزجقطوني فلطابق)
 22360 فلدفجفلبيضاء) 2ج) جقم)

.MAROC(فلدفجفلبيضاء
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: صباغي) نجاة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
 8 فلسيدة نجاة صباغي عنوفنه(ف))
شقة) ج) زنقة محمد فلحد قي طابق)
فلدفجفلبيضاء) (20500 فملعاجيف) (6

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 8 فلسيدة نجاة صباغي عنوفنه(ف))
شقة) ج) زنقة محمد فلحد قي طابق)
فلدفجفلبيضاء) (20500 فملعاجيف) (6

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
0ج  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)806578.
851I

ZK CONSEIL IMMOBILIER

 ZK CONSEIL IMMOBILIER«
«Z.C.I

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

ZK CONSEIL IMMOBILIER
شاجع موالي عبد هللا ، زنقة مكة ، 
إقامة فألميبة 2 جقم 9ج ، 0000 ، 

مرفكش فملغرب
 ZK CONSEIL IMMOBILIER»

Z.C.I« شركة ذفت مسؤلية محدودة 
ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

موالي عبد هللا ، زنقة مكة ، إقامة 

فألميبة 2 جقم 9ج - 0000  مرفكش 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج12217

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 02) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 ZK« (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.CONSEIL IMMOBILIER »Z.C.I

:)فملعامالت) غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاجية)(شرفء)،)بيع)،)تأريب))-)وكالة)

عقاجية.

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
إقامة) (، زنقة مكة) (، موالي عبد هللا)
مرفكش) ( 0000 (- 9ج) جقم) (2 فألميبة)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

 100 (: جضوفن) زجزوجي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد زجزوجي جضوفن عنوفنه(ف))

فملسلحة) للقوفت  فلريا�شي  فملركز 

فمللكية فملعموجة)11000)سال فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد زجزوجي جضوفن عنوفنه(ف))

فملسلحة) للقوفت  فلريا�شي  فملركز 

فمللكية فملعموجة)11000)سال فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بمرفكش بتاجيخ)-)تحت جقم)

852I

sofoget

CHOUPROM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

CHOUPROM شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 36 زنقة 
زمزم مكت  1 000 1 فلقنيطرة 

فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

9785ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2021 نونرب) (26 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

تفويت فلسيد)(ة))شفيق فلعويفي)

500)حصة فرتماعية من أصل)500 

حصة لفائدة فلسيد)(ة))شكري خياج)

بتاجيخ)26)نونرب)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)25) نا ر)

2022)تحت جقم)2ج901.

Iج85

sofoget

CHOUPROM
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

CHOUPROM شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 36 زنقة 
زمزم مكت  1 - 000 1 فلقنيطرة 

فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

9785ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

2021)تم تعيين) 18)درنرب) فملؤجخ في)

خياج) مسيب رد د للشركة فلسيد(ة))

شكري كمسيب وحيد

تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)25) نا ر)

2022)تحت جقم)2ج901.

85 I

sofoget

A.C PROMOTION
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

A.C PROMOTION شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلقنيطرة 

59 زنقة موالي عبد فلعزيز شاجع 

موالي عبد فلعزيز جقم   - 000 1 

فلقنيطرة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63961

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 21) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 A.C (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.PROMOTION

فنعاش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
عقاجي

أشغال عامة و فعمال فلبناء.
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عنوفن فملقر فالرتماعي):)فلقنيطرة)

شاجع) فلعزيز  عبد  موالي  زنقة  (59

 1 000 (- فلعزيز جقم) ) موالي عبد 

فلقنيطرة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: شرف) عبدهللا  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 1000 (: شرف) عبدهللا  فلسيد 

بقيمة)100)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) شرف  عبدهللا  فلسيد 

فلقنيطرة) (1 000 فملغرب) فلقنيطرة 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) شرف  عبدهللا  فلسيد 

فلقنيطرة)000 1)فلقنيطرة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)26) نا ر)

2022)تحت جقم)2 901.

855I

sofoget

APIA PHARMA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

APIA PHARMA شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلقنيطرة 

كلم 8 طريق طنجة - 000 1 

فلقنيطرة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63995

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (15

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 APIA (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.PHARMA

بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملنتجات فلصيدالنية وشبه فلطبية

فملكمالت) وتسويق  تصنيع 

فلغذفئية

يع وتصنيع فالرهزة فلطبية.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)فلقنيطرة)

 1 000 (- طنجة) طريق  (8 كلم)

فلقنيطرة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد عبدفالله فلدفودي):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 1000 فلسيد عبدفالله فلدفودي):)

بقيمة)100)دجهم.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلدفودي) عبدفالله  فلسيد 

عنوفنه(ف))فملغرب)----)فلرباط فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلدفودي) عبدفالله  فلسيد 

عنوفنه(ف))فملغرب)-----)فلرباط فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)27) نا ر)

2022)تحت جقم)----.

856I

فملباجكي

 ARCHITECTURE
TECHNIQUE CONSEIL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تعيين مسيب رد د للشركة

فملباجكي
22 زنقة عائشة أم فملؤمنين ، 

CASABLANCA ،20026 فملغرب
 ARCHITECTURE TECHNIQUE
CONSEIL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جياض 
فأللفة مجموعة 17 فملدخل 1 

فلطابق فألج�شي فلشقة ج. - 20076 
CASABLANCA فملغرب.

تعيين مسيب رد د للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

. 2919
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تم تعيين) فملؤجخ في)06)شتنرب)
فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 

ملقريش جقية كمسيب وحيد
تبعا لوفاة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)803961.

857I

CONCILIUM EXPERTISE

 GENERALE D''ELECTRICITE
ET DOMOTIQUE
إعالن متعدد فلقرفجفت

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�شى فبن نصيب، فلطابق 

فلخامس، شقة جقم ،18 غوتيي فلدفج 
فلبيضاء ، 20060، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب
 GENERALE(D'ELECTRICITE

ET DOMOTIQUE »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: رنان 
كاليفوجنيا فقامة يسرى 16طابق 
جشقة 15ع/ش - 20000 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب..
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
8957جج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)19)نونرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
رنان) (: من) فإلرتماعي  فملقر  تحويل 
16طابق) يسرى) إقامة  كاليفوجنيا 
فلبيضاء؛) فلدفج  15ع/ش  جشقة)
ق) فألج�شي  فلطابق  (10 زنقة) فلى:8 )

منظرنا عين فلشق فلدفج فلبيضاء
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
تغييب وتوسيع غرض فلشركة):)فستيبفد)
وفألرهزة) فملستلزمات  موفد  وتصد ر 
وبيع وتوزيع فملوفد) شرفء) فلكهربائية،)

وفملستلزمات وفألرهزة فلكهربائية
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم) :)فلذي  نص على ما لي:)
فملقر فإلرتماعي):)8 )زنقة)10)فلطابق)
فألج�شي ق منظرنا عين فلشق فلدفج)

فلبيضاء
بند جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)
غرض فلشركة):)فستيبفد وتصد ر موفد)
فلكهربائية،) وفألرهزة  فملستلزمات 
شرفء)وبيع وتوزيع فملوفد وفملستلزمات)

وفألرهزة فلكهربائية
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 28 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)91ج810.

858I

FIDUCIARE IITIMANE

 ELVA DENOVAN
COMPANY

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER(ETAGE(VN
FES ، 30000، FES(MAROC

 ELVA DENOVAN COMPANY
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
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وعنوفن مقرها فإلرتماعي : جقم 
89 فقامة بنيس حي فلرفحة فاس - 

0000ج فاس فملغرب.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
.46083

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 21)درنرب) فملؤجخ في)
 ELVA DENOVAN COMPANY
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
جأسمالها) مبلغ  فلوحيد  فلشريك 
مقرها) وعنوفن  دجهم  (100.000
بنيس حي) فقامة  (89 فإلرتماعي جقم)
فاس فملغرب) 0000ج) (- فلرفحة فاس)

نتيجة لقرفج فلشريك فلوحيد.
و عين:

هدى عبدالوي معن و) فلسيد(ة))
تجزءة بنيس خي) (89 جقم) عنوفنه(ف))
فملغرب) فاس  0000ج) فاس) فلرفحة 

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
جقم) وفي  (2021 درنرب) (21 بتاجيخ)
(- فلرفحة فاس) بنيس حي  فقامة  (89

0000ج)فاس فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)10) نا ر)2022 

تحت جقم)2ج1.

859I

د اترنس

دياترنس
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

د اترنس
11 زنقة ألفرد دوفيني بوجكون ، 
ج2005، فلدفج فلبيضاء فملغرب
د اترنس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد(في 
طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 
فلدفجفلبيضاء11 زنقة ألفرد دوفيني 

بوجكون - ج2005 فلدفجفلبيضاء 
فملغرب.

حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.416647

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج) (2021 درنرب) 0ج) في) فملؤجخ 
محدودة) مسؤلية  ذفت  شركة  حل 
ذفت فلشريك فلوحيد د اترنس مبلغ)
وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)
فلدفجفلبيضاء11  فإلرتماعي  مقرها 
زنقة ألفرد دوفيني بوجكون)-)ج2005 
:)قرفج) فملغرب نتيجة ل) فلدفجفلبيضاء)

فلشريك فلوحيد.
ب) فلتصفية  مقر  حدد  و 
دوفيني) ألفرد  زنقة  فلدفجفلبيضاء11)
فلدفجفلبيضاء) ج2005) (- بوجكون)

فملغرب.)
و عين:

و) بود ال  فلسيد(ة)) وسف 
عنوفنه(ف))22)تجزئة رنان فلربنو�شي)
ب)2)طابق)2)شقة)6)فلبيضاء)20600 
(ة)) كمصفي) فملغرب  فلدفجفلبيضاء)

للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 26 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم) 17ج.
860I

chrono services

مقهى مخبزة تيكساس رانش
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

chrono services
5  زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

26100، برشيد فملغرب
مقهى مخرزة تيكساس جفنش شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي سفلي 
فقامة جيان ج بلوك د عماجة 6 حي 

فلربيع - 26100 برشيد فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

16025

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (25

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

مقهى) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

مخرزة تيكساس جفنش.

و) مقهى  (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مخرزة).

سفلي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

حي) (6 عماجة) د  بلوك  ج) جيان) فقامة 

فلربيع)-)26100)برشيد فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

(: فلد ن) صالح  فلحرتي  فلسيد 

دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلد ن) صالح  فلحرتي  فلسيد 

حي) (28 فلزنقة) (56 فلرقم) عنوفنه(ف))

فلبيضاء) فلدفج  (20000 لكريمات)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلد ن) صالح  فلحرتي  فلسيد 

حي) (28 فلزنقة) (56 فلرقم) عنوفنه(ف))

فلبيضاء) فلدفج  (20000 لكريمات)

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

درنرب) (21 بتاجيخ) بربشيد  فالبتدفئية 

2021)تحت جقم)1536.

861I

FISCAL(&(LEGAL(TEAM

TOOTH 64 ثوث
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

FISCAL & LEGAL(TEAM

 RUE(TAHA(HOUCINE 5EME ج

 ETAGE(QUARTIER(GAUTHIER،

20060، CASABLANCA(MAROC

ثوث TOOTH 64 شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي :  1 زنقة 

لوسيبن.إقامة لطيفة.مكت  جقم ج 

.فلطابق 1 فلدفجفلبيضاء - 20060 

فلدفجفلبيضاء فملغرب.

قفل فلتصفية
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

.362717

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج) (2021 نونرب) 0ج) في) فملؤجخ 

ذفت) شركة  (TOOTH( 64 ثوث) حل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد مبلغ جأسمالها)10.000)دجهم)
زنقة) فإلرتماعي) 1) مقرها  وعنوفن 

ج  جقم) لطيفة.مكت   لوسيبن.إقامة 

 20060 (- فلدفجفلبيضاء) (1 .فلطابق)

لبسب ) نتيجة  فملغرب  فلدفجفلبيضاء)

مع) فملشروع  فلحالي وخساجة  فلوضع 

فلنهائي) فلقفل  تقرج  فلحالية  فألزمة 

لتصفية فلشركة وفختفاء)فلشخصية)

على) وفملصادقة  للشركة  فلقانونية 

تشطي  فلسجل فلتجاجي.

و عين:

و) فملرفبط  فلهوفجي  فلسيد(ة))

 1  20060 فلدفجفلبيضاء) عنوفنه(ف))
لطيفة.مكت ) لوسيبن.إقامة  زنقة 
جقم)ج).فلطابق)1)فلدفجفلبيضاء)فملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
زنقة) وفي) 1) (2021 نونرب) 0ج) بتاجيخ)

ج  جقم) لطيفة.مكت   لوسيبن.إقامة 

 20060 (- فلدفجفلبيضاء) (1 .فلطابق)

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808758.

862I

FISCAL(&(LEGAL(TEAM

CODERMA كوديرما
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

FISCAL & LEGAL(TEAM

 RUE(TAHA(HOUCINE 5EME ج

 ETAGE(QUARTIER(GAUTHIER،

20060، CASABLANCA(MAROC

كود رما CODERMA شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : 11 

زنقة عزيز بالل فلطابق فلخامس، 

شاجع فلزجقطوني 0جج20 فملعاجيف 

فلدفجفلبيضاء - 20060 فلدفجفلبيضاء 

فملغرب.

قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج 2710.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج حل) (2021 10)ماجس) فملؤجخ في)

ذفت) شركة  (CODERMA كود رما)

جأسمالها) مبلغ  فملحدودة  فملسؤولية 

مقرها) وعنوفن  دجهم  0.000ج)

فإلرتماعي)11)زنقة عزيز بالل فلطابق)

0جج20  شاجع فلزجقطوني) فلخامس،)

 20060 (- فلدفجفلبيضاء) فملعاجيف 

لسب ) نتيجة  فملغرب  فلدفجفلبيضاء)

مع) فملشروع  فلحالي وخساجة  فلوضع 

فلنهائي) فلقفل  تقرج  فلحالية  فألزمة 

لتصفية فلشركة وفختفاء)فلشخصية)

على) وفملصادقة  للشركة  فلقانونية 

تشطي  فلسجل فلتجاجي..

و عين:

د فست) رون  (JEAN فلسيد(ة))

DEVUYST)و عنوفنه(ف))فلدفجفلبيضاء)

فملغرب) فلدفجفلبيضاء) (20060

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
 11 وفي) (2021 ماجس) (10 بتاجيخ)
فلخامس،) فلطابق  بالل  عزيز  زنقة 
فملعاجيف) 0جج20) فلزجقطوني) شاجع 
فلدفجفلبيضاء)-)20060)فلدفجفلبيضاء)

فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808757.
863I

FISCAL(&(LEGAL(TEAM

CONSOLIA كونصوليا
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

FISCAL & LEGAL(TEAM
 RUE(TAHA(HOUCINE 5EME ج
 ETAGE(QUARTIER(GAUTHIER،
20060، CASABLANCA(MAROC
كونصوليا CONSOLIA شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي : ج زنقة 
طه حسين ، فلطابق فلخامس ، 

حي فلڭوتيي - 20060 فلدفجفلبيضاء 
فملغرب.

قفل فلتصفية
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

.278097
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج حل) (2021 12)ماجس) فملؤجخ في)
شركة ذفت) (CONSOLIA كونصوليا)
جأسمالها) مبلغ  فملحدودة  فملسؤولية 
مقرها) وعنوفن  دجهم  (200.000
فإلرتماعي)ج)زنقة طه حسين)،)فلطابق)
 20060 (- فلڭوتيي) حي  (، فلخامس)
لبسب ) نتيجة  فملغرب  فلدفجفلبيضاء)
مع) فملشروع  فلحالي وخساجة  فلوضع 
فلنهائي) فلقفل  تقرج  فلحالية  فألزمة 
لتصفية فلشركة وفختفاء)فلشخصية)
على) وفملصادقة  للشركة  فلقانونية 

تشطي  فلسجل فلتجاجي.
و عين:

 OLIVIER JEAN YVES فلسيد(ة))
KEUTGEN)و عنوفنه(ف))فلدفجفلبيضاء)
فملغرب) فلدفجفلبيضاء) (20060

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
زنقة) ج) وفي) (2021 ماجس) (12 بتاجيخ)

(، فلخامس) فلطابق  (، حسين) طه 

فلدفجفلبيضاء) (20060 (- فلڭوتيي) حي 

فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808756.

864I

elite compta

امباكتا
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

elite compta

 av(atlas(apt 16 agdal(rabat ، 1 

10000، rabat(maroc

فمباكتا شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلرباط-

فكدفل، 15 شاجع فالبطال، شقة جقم 

 . - 10000 فلرباط فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

5ج 157

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 18) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

فإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)فمباكتا.

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالستشاجفت فإلدفجية.

فلرباط- (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

فكدفل،)15)شاجع فالبطال،)شقة جقم)

 .)-)10000)فلرباط فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: محمد) مختاجي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد مختاجي محمد عنوفنه(ف))

زنقة وفد فاس،) عماجة) ج) (15 شقة)

فلرباط) (10000 فلرباط.) فكدفل 

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد مختاجي محمد عنوفنه(ف))

زنقة وفد فاس،) عماجة) ج) (15 شقة)

فكدفل فلرباط.)10000)فلرباط فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

27) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)121668.

865I

chrono services

PEPINIERE DAR DMANA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

chrono services

5  زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

26100، برشيد فملغرب

PEPINIERE DAR DMANA شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلرقم 

ج1شاجع محمد فلخامس فلطابقج 

يساج تجزئة فليسر - 26100 برشيد 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

16027

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (02

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.PEPINIERE DAR DMANA

مشتل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

لبيع فلنباتات.

فلرقم) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلطابقج  فلخامس  محمد  ج1شاجع 

برشيد) (26100 (- يساج تجزئة فليسر)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد فلعكال عثمان):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد فلعكال فحمد):)200)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

00ج  (: فلتهامي) فلعكال  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) عثمان  فلعكال  فلسيد 

صالح) فوالد  سليمان  فوالد  دوفج 

فلنوفصر)27182)فلنوفصر فملغرب.

عنوفنه(ف)) فحمد  فلعكال  فلسيد 

صالح) فوالد  سليمان  فوالد  دوفج 

فلنوفصر)27182)فلنوفصر فملغرب.

عنوفنه(ف)) فلتهامي  فلعكال  فلسيد 

صالح) فوالد  سليمان  فوالد  دوفج 

فلنوفصر)27182)فلنوفصر فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) عثمان  فلعكال  فلسيد 

صالح) فوالد  سليمان  فوالد  دوفج 

فلنوفصر)27182)فلنوفصر فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

درنرب) (21 بتاجيخ) بربشيد  فالبتدفئية 

2021)تحت جقم)7ج15.

866I

GROUPE(L.A-CONSEIL(ET(GESTION

FERTADAM
شركة ذفت مسؤلية محدودة 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

FERTADAM شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي محل 

جقم 1 تجزئة لوفالون جقم 2486 - 

000 1 فلقنيطرة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63895

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (29

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.FERTADAM

مخرزة و) (: غرض فلشركة بإ جاز)

حلويات).

محل) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

(- (2486 تجزئة لوفالون جقم) (1 جقم)

000 1)فلقنيطرة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلغشاني) فلسيدة حنان 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيدة حنان فلغشاني عنوفنه(ف))
جقم)2486)لوفالون)000 1)فلقنيطرة)

فملغرب).
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيدة حنان فلغشاني عنوفنه(ف))
جقم)2486)لوفالون)000 1)فلقنيطرة)

فملغرب)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)20) نا ر)

2022)تحت جقم)63895.
867I

GROUPE(L.A-CONSEIL(ET(GESTION

 GROUPE SCOLAIRE
BARRIRE PRIVE

شركة ذفت مسؤلية محدودة 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
 GROUPE SCOLAIRE BARRIRE

PRIVE شركة ذفت مسؤلية محدودة 
ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 98ج 
تجزئة فالجشاد - 000 1 فلقنيطرة 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

62473
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 أبريل) (19
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 GROUPE SCOLAIRE BARRIRE

.PRIVE

مؤسسة) (: غرض فلشركة بإ جاز)
فلتعليم فلخصو�شي

فلتعليم فالولي
فلتعليم فالبتدفئي.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)جقم)98ج 
فلقنيطرة) (1 000 (- فالجشاد) تجزئة 

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (1.000 (: فلسيد عمر برير)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
 69 عنوفنه(ف)) برير  عمر  فلسيد 
 1 000  06 جقم) فلحوجية  تجزئة 

فلقنيطرة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
 69 عنوفنه(ف)) برير  عمر  فلسيد 
 1 000  06 جقم) فلحوجية  تجزئة 

فلقنيطرة فملغرب)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) بالقنيطرة  فالبتدفئية 
جقم) تحت  (2021 شتنرب) (28

ج522ج229111210.
868I

GROUPE(L.A-CONSEIL(ET(GESTION

FATI-MER TRANS
شركة ذفت مسؤلية محدودة 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
FATI-MER(TRANS شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 51 بيس 
شاجع موالي عبد فلعزيز فقامة فالمل 
مكت  7 - 000 1 فلقنيطرة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
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محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63871

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (06

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

FATI- (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.MER TRANS

نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملستخدمين)

نقل فلبضائع)

فلنقل فملدج�شي.

بيس) (51 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

شاجع موالي عبد فلعزيز فقامة فالمل)

مكت )7)-)000 1)فلقنيطرة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلبدجي) طاجق  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فلبدجي  طاجق  فلسيد 

 90070 طنجة) فلصغيبة  فمغوغة 

طنجة فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فلبدجي  طاجق  فلسيد 

 90070 طنجة) فلصغيبة  فمغوغة 

طنجة فملغرب)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)19) نا ر)

2022)تحت جقم)63871.

869I

KAP CONSEIL

فالح بالم 

FELLAH PALM
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

KAP CONSEIL
 ANGLE YACOUB AL MANSOUR

 AL(AMIRA(III(BUREAU 21
 GUELIZ(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
فالح بالم fellah palm شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي طريق 
فكاد ر جقم69 دفج فلسالم رماعة 
فسعادة مرفكش - 0000  مرفكش 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122209
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 18) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
فالح) (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.fellah palm(بالم
فستشاجة) (: غرض فلشركة بإ جاز)
-كرفء) فلفالحي) فالنتاج  فى  تقنية 

وفستغالل فالجفطي فلفالحية.
طريق) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
رماعة) فلسالم  دفج  جقم69) فكاد ر 
مرفكش) ( 0000 (- مرفكش) فسعادة 

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلهوي) حسان  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فلهوي  حسان  فلسيد 
فسيل) (9 ب) شقة  مررانة) ) فقامة 

مرفكش)0000 )مرفكش فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) فلهوي  حسان  فلسيد 
فسيل) (9 ب) شقة  مررانة) ) فقامة 
 9 شقة ب) مرفكش فقامة مررانة) )

فسيل مرفكش مرفكش فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
27) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم) 225ج1.

870I

GROUPE(L.A-CONSEIL(ET(GESTION

ROAA-TOUR
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

 GROUPE(L.A-CONSEIL(ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
ROAA-TOUR شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي ج2 زنقة 

فنوفل فقامة فلوجي 11 مكت  جقم   
ميموزف - 000 1 فلقنيطرة فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.55 27
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم تحويل) (2022 05) نا ر) فملؤجخ في)
للشركة) فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
فلوجي) فقامة  فنوفل  زنقة  »ج2) من)
 1 000 (- ميموزف) مكت  جقم) ) (11
»ترفم د فسين) إلى) فلقنيطرة فملغرب«)
جقم)97 )-)000 1)فلقنيطرة فملغرب«.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)25) نا ر)

2022)تحت جقم)27 55.

871I

STE BABOUZID

EL MIAARAJ

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

STE BABOUZID

 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE

 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

EL MIAARAJ شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : شاجع 

فالميب موالي عبد هللا جقم ج2 فلعيون 

شاجع فالميب موالي عبد هللا جقم ج2 

فلعيون 70000 فلعيون فملغرب.

قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

.17207

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج حل) (2022 28) نا ر) فملؤجخ في)

EL MIAARAJ)شركة ذفت فملسؤولية)

 100.000 جأسمالها) مبلغ  فملحدودة 

دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع)

فالميب موالي عبد هللا جقم)ج2)فلعيون)

ج2  شاجع فالميب موالي عبد هللا جقم)

فلعيون)70000)فلعيون فملغرب نتيجة)

لتصفية نهائية.

و عين:

و) ففكاج  فلجليل  عبد  فلسيد(ة))

فلعيون) (70000 فلعيون) عنوفنه(ف))

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)

بتاجيخ)28) نا ر)2022)وفي شاجع فالميب)

موالي عبد هللا جقم)ج2)فلعيون شاجع)

فالميب موالي عبد هللا جقم)ج2)فلعيون)

70000)فلعيون فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

28) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)1ج2.

872I
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fiduciairehakimi

ترانسبور ماروك 48

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

fiduciairehakimi

 8.شاجع محمد فلخامس عماجة 

قي�شي جقم 6 ، 60000، وردة 

فملغرب

ترفنسبوج ماجوك 8  شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 7 زنقة فبن 

سيناء - 60000 وردة فملغرب.

حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

555 ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تقرج حل) (2022 28) نا ر) فملؤجخ في)

ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 

ماجوك) ترفنسبوج  فلوحيد  فلشريك 

دجهم) (100.000 جأسمالها) مبلغ  ( 8

وعنوفن مقرها فإلرتماعي)7)زنقة فبن)

سيناء)-)60000)وردة فملغرب نتيجة)

ل):)فغالق فلخدود.

زنقة) (7 و حدد مقر فلتصفية ب)

فبن سيناء)-)60000)وردة فملغرب.)

و عين:

و) عابيدي  فيصل  فلسيد(ة))

7)زنقة فبن سيناء)60000  عنوفنه(ف))

وردة فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

06) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)81.

Iج87

فملحاس  إلياس عمرفني

GLOBAL TANGER ELECTRO
إعالن متعدد فلقرفجفت

فملحاس  إلياس عمرفني

تجزئة فألميبة شاجع فملوحد ن فلطابق 

فألول جقم 02 ، 100ج9، فلفنيدق 

MAROC

 GLOBAL TANGER ELECTRO

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: حي 

فلربفجك شاجع معركة وفد فملخازن جقم 

ج2 - 100ج9 فلفنيدق فملغرب .

»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.27 95

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)0ج) ونيو)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:01 جقم) قرفج 

للشركة) حصة  0جج) تفويت) ما لي:)

فلد ن,) نوج  لحصيكة  فلسيد  من 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

لفائدة فلسيد جزوق) (T15021ج جقم)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  محمد،)

 IB15فلوطنية جقم)9 جج

على) فلذي  نص  (:02 جقم) قرفج 

للشركة) حصة  0جج) تفويت) ما لي:)

من فلسيدة فلشعيبي فلحماني فمال,)

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 

لفائدة فلسيد جزوق) (LF  851 جقم)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  محمد،)

 IB15فلوطنية جقم)9 جج

على) فلذي  نص  ج0:) جقم) قرفج 

حي) من  فلشركة  مقر  تحويل  ما لي:)

فلفنيدق) 10)ب جقم)6) أغطاس زنقة)

وفد) معركة  شاجع  فلربفجك  حي  إلى 

فملخازن جقم)ج2)فلفنيدق

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

فلذي  نص) (:07  +  06 جقم) بند 

فلشركة) مال  جأس  مبلغ  ما لي:) على 

(: كالتالي) مقسم  دجهم  (100000

حصة) (1000 محمد،) جزوق  فلسيد 

بقيمة)100)دجهم للحصة).

على) فلذي  نص  جقم) 0:) بند 

ما لي:)مقر فلشركة):)حي فلربفجك شاجع)

معركة وفد فملخازن جقم)ج2)فلفنيدق

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

غشت) فالبتدفئية بتطوفن بتاجيخ) 0)

2021)تحت جقم)3169.

87 I

distra conseils

OPTIQUE  IMINTANOUTE

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تفويت حصص

distra conseils

جقم 2 بلوك 21 فلطابق فلثاني فلحي 

فلحسني ، 0000 ، مرفكش فملغرب

 OPTIQUE  IMINTANOUTE

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 

 MAGASIN(SIS(A(N°4 AVENUE

 HASSAN 2 IMINTANOUTE -

0000  مرفكش فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.1755

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تمت) (2021 أكتوبر) (05 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

تفويت فلسيد)(ة))فمال جفجي عفوة)

 20 أصل) من  فرتماعية  حصة  (20

مصطفى) (ة)) فلسيد) لفائدة  حصة 

فلناجي بتاجيخ)05)أكتوبر)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 29 بتاجيخ) بامنتانوت  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)463/2021.

875I

elite compta

براميد سرفيس
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

elite compta

 av(atlas(apt 16 agdal(rabat ، 1 

10000، rabat(maroc

برفميد سرفيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلرباط 

- د وج فلجامع، 00  شاجع فلحسن 

فلثاني، شقة جقم 5. - 10000 فلرباط 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

157 57

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 07) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

برفميد) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

سرفيس.

أعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلتنظيف و فلبستنة).

فلرباط) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلحسن) شاجع  ( 00 فلجامع،) د وج  (-

فلثاني،)شقة جقم)5.)-)10000)فلرباط)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: محمد) فقبلي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
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عنوفنه(ف)) محمد  فقبلي  فلسيد 

 17 فلحي فالدفجي زنقة مدغشقر جقم)

فلفقيه بن) (22000 فلفقيه بن صالح)

صالح فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) محمد  فقبلي  فلسيد 

 17 فلحي فالدفجي زنقة مدغشقر جقم)

فلفقيه بن) (22000 فلفقيه بن صالح)

صالح فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

27) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)121689.

876I

شركة فألزفمي للخدمات ش.م.م

IGTECH

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

شركة فألزفمي للخدمات ش.م.م

شاجع فلجيش فمللكي إقامة فلسالم 

مكت  جقم ج0 ، 0 0ج9، تطوفن 

فملغرب

IGTECH شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فلقا�شي عياض حي فلدفل - 0 0ج9 

مرتيل فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

0825ج

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.IGTECH

بإ جاز) فلشركة  غرض 

 IMPORTATION ET (:

 COMMERCIALISATION DES

 ARTICLES ET ACCESSOIRES

ÉLECTRONIQUE

 IMPORTATION ET

 C OMM E R C I A L I S A T I O N

 DES TOUS PRODUITS DE

 DROGUERIE, QUINCAILLERIE

..ET EN GÉNÉRAL

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

0 0ج9  (- فلقا�شي عياض حي فلدفل)

مرتيل فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 20.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد محمد أمين أكدوجن):)180 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

10)حصة) (: فلسيدة هدى مند ل)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيدة سعيدة فوالد فلحاج علي):)

10)حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

أكدوجن) أمين  محمد  فلسيد 

 62 جقم) فلزهوج  شاجع  عنوفنه(ف))

0 0ج9)تطوفن فملغرب.

عنوفنه(ف)) مند ل  هدى  فلسيدة 

شاجع فلزهوج جقم)62 0 0ج9)تطوفن)

فملغرب.

فلحاج) فوالد  سعيدة  فلسيدة 

 62 شاجع فلزهوج جقم) علي عنوفنه(ف))

0 0ج9)تطوفن فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

أكدوجن) أمين  محمد  فلسيد 

 62 جقم) فلزهوج  شاجع  عنوفنه(ف))

0 0ج9)تطوفن فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

25) نا ر) بتاجيخ) بتطوفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)8  .

877I

د وفن فالستاذ إحسان بنسودة

FILA LEASE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

د وفن فالستاذ إحسان بنسودة

22 شاجع عمر فلخيام بوسجوج ، 

20200، فلدفجفلبيضاء فملغرب

FILA LEASE شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة 

بريما فوفيس، جقم 105، شقة 16 

فلطابق ج، زفوية 11  نا ر و مصطفى 

فملعاني، فلدفج فلبيضاء - 20200 

فلدفجفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج52999

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 19) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 FILA (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. LEASE

فالنعاش) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعقاجي.

فقامة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

 16 شقة) (،105 جقم) فوفيس،) بريما 

11) نا ر و مصطفى) ج،)زفوية) فلطابق)

 20200 (- فلبيضاء) فلدفج  فملعاني،)

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

مبلغ جأسمال فلشركة:)5.000.000 

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فنصاجي) فاللي  بدج  فلسيد 

 20200 فلخضرفء) فملد نة  عنوفنه(ف))

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

فنصاجي) فالل  فحمد  فلسيد 
(،2 الكولين) فالفاق  (، 55 عنوفنه(ف))
فلدفجفلبيضاء) (20200 كاليفوجنيا)

فملغرب.
فنصاجي) فاللي  فيصل  فلسيد 
فيال) سيتي  كولف  عنوفنه(ف))
 20200 فلخضرفء) فملد نة  (19

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
عنوفنه(ف)) بزوبع  مونية  فلسيدة 
كاليفوجنيا) (،2 فالفاق الكولين) (، 55

20200)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
فنصاجي) فاللي  فسامة  فلسيد 
فيال) سيتي  كولف  عنوفنه(ف))
 20200 فلخضرفء) فملد نة  (268

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فنصاجي) فاللي  بدج  فلسيد 
 20200 فلخضرفء) فملد نة  عنوفنه(ف))

فلدفجفلبيضاء)فملغرب
فنصاجي) فالل  فحمد  فلسيد 
(،2 الكولين) فالفاق  (، 55 عنوفنه(ف))
فلدفجفلبيضاء) (20200 كاليفوجنيا)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 27 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)810202.

878I

Trefle(Conseil

ITSO CONSULTING
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca maroc
ITSO CONSULTING شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 59 شاجع 
فلزجقطوني فلطابق فلسادس جقم 18 

- 20360 فلدفج فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
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محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529563
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 ITSO (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.CONSULTING
*تقد م) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
فملتعلقة) وفلخدمات  فالستشاجفت 

بأنظمة وبرفمج فلكمبيوتر؛
*تطوير،)نشر،صيانة وبيع فلربفمج)
وتطبيقات) فإللكتبونية  وفملوفقع 

فلوي  وفلجوفل؛
وهندسة) فملشاجيع  *إدفجة 

تكنولوريا فملعلومات؛
فلعمليات) رميع  عام  *وبشكل 
أو) قانونية  كانت  نوع سوفء) أي  من 
فقتصاد ة أو مالية أو منقولة أو غيب)
منقولة تتعلق بالغرض فملذكوج أعاله)
مماثلة) أخرى  أغرفض  نفس  بأي  أو 
أو ذفت صلة،)بصفة أن تؤيد بشكل)
فلذي) فلهدف  غيبمباشر  أو  مباشر 
تسعى فلشركة إلى تحقيقه أو فمتدفده)

أو تطويره..
59)شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)
فلزجقطوني فلطابق فلسادس جقم)18 

-)20360)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد علي مختوم):)1.000)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
 99 فلسيد علي مختوم عنوفنه(ف))

زنقة)Sevres(75006)باجيس فرنسا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 99 فلسيد علي مختوم عنوفنه(ف))
زنقة)Sevres(75006)باجيس فرنسا

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809674.

879I

Trefle(Conseil

BM SERVICE SOLUTION
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca maroc
BM SERVICE SOLUTION شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 59 شاجع 

فلزجقطوني فلطابق فلسادس جقم 18 
- 20360 فلدفج فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

529561
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 BM (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. SERVICE SOLUTION
غرض فلشركة بإ جاز):)*فلتوسط)
وفلخدمات) فلنقل  خدمات  في 

فللورستية)؛
*تأريب نقل فلبضائع بسائقين أو)

بدونهم)؛
و) فملناولة  عمليات  *رميع 
تأريب) أو  فللورستية  فلخدمات 

فملركبات)؛

فلعمليات) رميع  عام  وبشكل  (*
أو) قانونية  كانت  نوع سوفء) أي  من 
فقتصاد ة أو مالية أو منقولة أو غيب)
منقولة تتعلق بالغرض فملذكوج أعاله)
مماثلة) أخرى  أغرفض  نفس  بأي  أو 
أو ذفت صلة،)بصفة أن تؤيد بشكل)
فلذي) فلهدف  غيبمباشر  أو  مباشر 
تسعى فلشركة إلى تحقيقه أو فمتدفده)

أو تطويره.
59)شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)
فلزجقطوني فلطابق فلسادس جقم)18 

-)20360)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 50.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: بلمو�شى) فلسيد فملصطفى 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
بلمو�شى) فملصطفى  فلسيد 
زنقة) (01 حي موالي جشيد) عنوفنه(ف))
فلدفج) ج2070)   9 شقة) (12 جقم) (01

فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
بلمو�شى) فملصطفى  فلسيد 
زنقة) (01 حي موالي جشيد) عنوفنه(ف))
فلدفج) ج2070)   9 شقة) (12 جقم) (01

فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809673.
880I

zakaria gestion snc 

snada import export
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset(n ، 15000، khemisset
maroc

snada import export شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

تيتب ت جقم 9 - 15000 فلخميسات 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

29 55

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  1) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 snada (: فإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.import export

فالستيبفد) (: غرض فلشركة بإ جاز)

وفلتصد ر

تجاجة.

تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فلخميسات) (15000 (- (9 تيتب ت جقم)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

بوريدة) فلسالم  عبد  فلسيد 

 9 جقم) تيتب ت  تجزئة  عنوفنه(ف))

15000)فلخميسات فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

بوريدة) فلسالم  عبد  فلسيد 

 9 جقم) تيتب ت  تجزئة  عنوفنه(ف))

15000)فلخميسات فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 26 بتاجيخ) بالخميسات  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)9ج.

881I
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ROOM MANAGEMENT

ALSYS S.A.R.L AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ROOM MANAGEMENT
 IMM 149 AV(LALLA(YACOUT

 N° 110 ، 20090، CASABLANCA
MAROC

ALSYS S.A.R.L AU شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 55، 
سليمان فلفاج�شي فلطابق ج جقم 

فلشقة 7 فلدفج فلبيضاء 20ج20 فلدفج 
فلبيضاء فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
267171

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2012 شتنرب) (05
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 ALSYS(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. S.A.R.L AU
هندسة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
وتسويق) وتنفيذ  (، فملعلومات) نظم 
فلحلول فإلدفجية)،)وتطوير تكنولوريا)
وفلهندسة) وفلتدقيق  (، فملعلومات)

فملالية وفلحسابات)
فملعامالت) رميع  (، عام) وبشكل 
وفملالية) وفلصناعية  فلتجاجية 
مرتبطة) تكون  قد  فلتي  وفلعقاجية 
بهدف) مباشر  غيب  أو  مباشر  بشكل 
تعزز) أن  فملحتمل  من  أو  فلشركة 

تطويرها..
(،55 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
جقم) ج) فلطابق) فلفاج�شي  سليمان 
فلشقة)7)فلدفج فلبيضاء)20ج20)فلدفج)

فلبيضاء)فملغرب).

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

 BE560490(:(فلسيدة أمال لعنا ة

100)حصة بقيمة)100)دجهم للحصة))

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

 BE560490 فلسيدة أمال لعنا ة)

ج2005  بوملان) ,زنقة  (26 عنوفنه(ف))

فلدفج فلبيضاء)فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

 BE560490 فلسيدة أمال لعنا ة)

ج2005  بوملان) ,زنقة  (26 عنوفنه(ف))

فلدفج فلبيضاء)فملغرب)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

باملركز) جقم  تحت  (2012 شتنرب) (25

فلدفج) بوال ة  لالستثماج  فلجهوي 

فلبيضاء)فلكربى).

882I

ROOM MANAGEMENT

ALSYS S.A.R.L AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
جفع جأسمال فلشركة

ROOM MANAGEMENT

 IMM 149 AV(LALLA(YACOUT

 N° 110 ، 20090، CASABLANCA

MAROC

ALSYS S.A.R.L AU شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 55، 

سليمان فلفاج�شي فلطابق ج جقم 

فلشقة 7 - 20ج20 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.

جفع جأسمال فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.267171

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

جفع) تم  19) ونيو) 201) في) فملؤجخ 

جأسمال فلشركة بمبلغ قدجه)»90.000 

إلى) دجهم«) (10.000« أي من) دجهم«)

«100.000)دجهم«)عن طريق):)إررفء)

فملحددة) فلشركة  د ون  مع  مقاصة 

فملقدفج و فملستحقة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 11 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

شتنرب) 201)تحت جقم)07ج557.

Iج88

ROOM MANAGEMENT

ALSYS S.A.R.L AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

ROOM MANAGEMENT

 IMM 149 AV(LALLA(YACOUT

 N° 110 ، 20090، CASABLANCA

MAROC

ALSYS S.A.R.L AU شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 55، 

سليمان فلفاج�شي فلطابق ج جقم 

فلشقة 7 - 20ج20 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.267171

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

فملؤجخ في)07)درنرب)2017)تم تحويل)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

ج  فلطابق) فلفاج�شي  سليمان  (،55»

جقم فلشقة)7)-)20ج20)فلدفج فلبيضاء)

محمد) شاجع  »57ج,) إلى) فملغرب«)

 A/10( - فضاء) (10 فلخامس فلطابق)

20250)فلدفج فلبيضاء)فملغرب)».

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 10 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2018)تحت جقم)654110.

88 I

فألستاذة مريم فلغياتي

 SOCIETE STIFAD DE
 CONSTRUCTION ET

NEGOCE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب رد د للشركة

فألستاذة مريم فلغياتي
مكات  باالص،شاجع عبدفلكريم 

فلخطابي ،فلطابق فلثالث،مكت  21 
، 000جج، فاس فملغرب
 SOCIETE STIFAD DE

 CONSTRUCTION ET NEGOCE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 

 COOPERATIVE AZIZA HAUT
 AIN(CHKEF - 30000 FES

.MAROC
تعيين مسيب رد د للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
5975ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم تعيين) (2022 05) نا ر) فملؤجخ في)
 EL فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 
كمسيب) (MARHOUME HASSANE

وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)28) نا ر)2022 

تحت جقم)465.

885I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 AL MARAAI LI ALISTITMAR
AL FILAHI SARL D’AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE(ETAGE(ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 AL MARAAI LI ALISTITMAR AL
 FILAHI SARL D’AU
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شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فلسالم 
شاجع سيدي عثمان زف و فلناظوج 

62000 فلناظوج فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

89 ج2

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 MARAAI LI ALISTITMAR AL

.FILAHI SARL D’AU

فستيبفد) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

و تصد ر فملاشية و فملوفد فلفالحية و)

فلعلف.

حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

زف و) عثمان  سيدي  شاجع  فلسالم 

فلناظوج)62000)فلناظوج فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلحميد) عبد  لخناف�شي  فلسيد 

دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 (:

للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلحميد) عبد  لخناف�شي  فلسيد 

فوالد) صربة  (7 سكتوج) عنوفنه(ف))

ستوت)62000)فلناظوج فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلحميد) عبد  لخناف�شي  فلسيد 

فوالد) صربة  (7 سكتوج) عنوفنه(ف))

ستوت)62000)فلناظوج فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالناضوج بتاجيخ) 2) نا ر)

2022)تحت جقم)5ج1.
886I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 STE TAOULOUKOULT
SERVICES

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

 STE TAOULOUKOULT
SERVICES شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي مركز 
تولوكلت رماعة تولوكلت دفئرة 
فمتوكة عمالة فقليم شيشاوة - 

1000  شيشاوة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

7ج20
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 21) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.TAOULOUKOULT SERVICES
غرض فلشركة بإ جاز):)-1)تحويل)

فألموفل),)وسيط مالي.
مركز) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
دفئرة) تولوكلت  رماعة  تولوكلت 
(- شيشاوة) فقليم  عمالة  فمتوكة 

1000 )شيشاوة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) (: فلسيد جشيد بوفحي)
بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد محمد بلفقيه):)500)حصة)
بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد جشيد بوفحي عنوفنه(ف))حي)
شيشاوة) ( 1000 فمنتانوت) فزوجفن 

فملغرب.
عنوفنه(ف)) بلفقيه  محمد  فلسيد 
عبدهللا ش9  موالي  فالميب  زنقة  (99

فلبيضاء)1000 )شيشاوة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد جشيد بوفحي عنوفنه(ف))حي)
شيشاوة) ( 1000 فمنتانوت) فزوجفن 

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بامنتانوت بتاجيخ)27) نا ر)

2022)تحت جقم)27/2022.

887I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE B H I M
إعالن متعدد فلقرفجفت

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE B H I M »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: قصر 

تادغوست كلميمة - 52000 
فلرشيد ة فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.11057
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)21) نا ر)2022
تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

فلذي  نص على) (:1 قرفج جقم جقم)
ما لي:)بيع وتحويل فسهم فلشركة)

فلذي  نص على) (:2 قرفج جقم جقم)
ما لي:)تغييب فملسؤول فلقانوني

فلذي  نص على) ج:) قرفج جقم جقم)

فنشطة) من  نشاط  حذف  ما لي:)

فلشركة)

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

فلذي  نص) (:1 بند جقم عند جقم)

على ما لي:)بيع و تحويل رميع فسهم)

فلى) حمو  خالد  فلسيد  من  فلشركة 

فلسيدحمو فسماعيل)

فلذي  نص) (:2 بند جقم عند جقم)

فلقانوني) فملسؤول  تغييب  ما لي:) على 

فلى) حمو  خالد  فلسيد  من  للشركة 

فلسيد حمو فسماعيل)

فلذي  نص) ج:) بند جقم عند جقم)

و) فال رفد  نشاط  حذف  ما لي:) على 

فلتصد ر من فنشطة فلشركة)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ)25) نا ر)

2022)تحت جقم)52.

888I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE IKCHRAN IRRIGATION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE(EL(HOURIA(N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE IKCHRAN IRRIGATION

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي قصر 

فقشرفن ملع  تنجدفد - 52000 

فلرفشيد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج1558

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (26

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.IKCHRAN IRRIGATION
غرض فلشركة بإ جاز):)فلري)

فالعمال فملختلفة)
فلتجاجة).

قصر) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 52000 (- تنجدفد) ملع   فقشرفن 

فلرفشيد ة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فقشوج عنوفنه(ف)) فلسيد  وسف 
قصر فقشرفن ملع  تنجدفد)52000 

52000)فملغرب.
فلسيد عبد هللا فقشوج عنوفنه(ف))
قصر فقشرفن ملع  تنجدفد)52000 

52000)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فقشوج عنوفنه(ف)) فلسيد  وسف 
قصر فقشرفن ملع  تنجدفد)52000 

فلرفشيد ة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ)25) نا ر)

2022)تحت جقم) 2.
889I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE OR FOUR
إعالن متعدد فلقرفجفت

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE OR FOUR »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: قصر 
فوخيت ملع  تنجدفد فلرشيد ة - 

52000 فلرفشد ة فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.15281

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
تم فتخاذ) (2022 26) نا ر) فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)
فلذي  نص على) قرفج جقم جقم1:)

ما لي:)بيع وتحويل رميع فالسهم)
فلذي  نص) جقم2:) جقم  قرفج 
فلقانوني) فملسؤول  تغييب  ما لي:) على 

للشركة)
فلذي  نص على) قرفج جقم جقمج:)

ما لي:)تغييب عنوفن فلشركة)
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
فلذي  نص) بند جقم عند جقم1:)
بيع وتحويل رميع فسهم) على ما لي:)
فلسيد) و  فوبيهي  وسف  فلسيد 
فلسيد حسين) فلى  فبرفهيم حطو�شي 

كوجدي
فلذي  نص) بند جقم عند جقم2:)
فلقانوني) فملسؤول  تغييب  ما لي:) على 
للشركة من فلسيد فوبيهي  وسف فلى)

فلسيد حسين كوالدي
فلذي  نص) بند جقم عند جقمج:)
على ما لي:)تحويل عنوفن فلشركة من)
قصر فزجو فلخنك فلرشيد ة فلى قصر)

فوخيت ملع  تنجدفد فلرشيد ة)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ)28) نا ر)

2022)تحت جقم)56.
890I

FLASH ECONOMIE

M E V A G
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

M E V A G
 شركة ذفت مسؤولية محدودة

مقرها فإلرتماعي: زنقة بغدفد فقامة 
موالي  وسف فلطابق 2 جقم 5 - 

فسفي
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

12 59
تأسيس شركة

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  1) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية):

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فملسؤولية فملحدودة

 M E V A G(:((تسمية فلشركة
فستيبفد) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
لالستخدفم) فلكوفشف  وتوزيع 

فلتشخي�شي في فملخترب)؛
فستيبفد وتوزيع فألرهزة فلطبية

زنقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
بغدفد فقامة موالي  وسف فلطابق)2 

جقم)5)-)فسفي
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة
 100.000 :مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي
00ج  (: فلزيدي) فلسيد  وسف 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة
 700 (: فلزيدي) فلد ن  فلسيد نوج 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة
وفلعائلية) فلشخصية  :فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء
فلسيد  وسف فلزيدي عنوفنه جقم)
06)زنقة عالل عيالن فلبالطو فملد نة)

فلجد دة)-)فسفي
فلسيد نوج فلد ن فلزيدي عنوفنه)
زنقة عالل عيالن فملد نة) (06 فلرقم)

فلجد دة)-)فسفي
وفلعائلية) فلشخصية  :فألسماء)

وموفطن مسيبي فلشركة
فلسيد نوج فلد ن فلزيدي عنوفنه)
زنقة عالل عيالن فملد نة) (06 فلرقم)

فلجد دة)-)فسفي
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
26) نا ر) بتاجيخ) بآسفي  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)59 12
891I

FLASH ECONOMIE

COMPUCOM
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
جفع جأسمال فلشركة

COMPUCOM
 شركة ذفت مسؤولية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
 مقرها فإلرتماعي: 119 شاجع إميل 

زوال - فلدفجفلبيضـاء

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

69139

جفع جأسمال فلشركة

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

فملؤجخ بتاجيخ) 0) نا ر)2022)تم جفع)

 1.500.000 من) فلشركة  جأسمال 

دجهم إلى)5.000.000)دجهم كالتالي

بدمج) دجهم  (2.500.000 بمبلغ)

حساب)»فألجباح فملحتجزة)-

-
ً
بمبلغ)1،000،000)دجهم نقدف

نتيجة لذلك)،)تم مرفرعة فلنظام)

فألسا�شي للشركة

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 20 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)ج 8092

892I

FLASH ECONOMIE

COZI 
إعالن متعدد فلقرفجفت

COZI 

شركة ذفت مسؤولية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

جأسمالها : 50.000جدجهم

مقرها فالرتماعي :زفوية شاجع روجج 

ساند و شاجع ستاندهال إقامة بنبيب-

فلطابق فألج�شي-محل جقم -8معاجيف 

-فلدفج فلبيضاء

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

فملؤجخ بتاجيخ)01)درنرب)2021)قرج:

 200.000 من) فملال  جأس  -جفع 

دجهم عن طريق) 50.000ج) دجهم إلى)

في) فملسجلة  فملد نة  فلذمم  تحويل 

للمساهم) فلجاجي  فلحساب  فئتمان 

فلوحيد مقابل)150.000)دجهم.

قانوني إلعدفد) محاس   تعيين  (-

فلتقرير فملنصوص عليه في فلقانون)،

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

فملؤجخ بتاجيخ)22)درنرب)2021):

جفع) على  فملصادقة  تمت  (-

إلى) دجهم  (200.000 من) فملال  جأس 

50.000ج)دجهم.
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تعد ل فلفصول)6)و)7)من فلنظام)

فألسا�شي للشركة

(، نتيجة ملا وجد أعاله) (، مرفرعة)

فلنظام فألسا�شي للشركة

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 26 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)ج81008.

Iج89

FLASH ECONOMIE

LGM PRESTIGE

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

LGM PRESTIGE

شركة ذفت مسؤولية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

مقرها فإلرتماعي: 60 شاجع عبد 

فللطيف بن قدوج فلشقة جقم 15 - 

فلدفج فلبيضاء

جأسمالها: 10.000 دجهم

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

ج25597

قفل فلتصفية

فملؤجخ) فملصفي  قرفج  بمقت�شى 

فملسجل) و  (2021 أكتوبر) (29 بتاجيخ)

بتاجيخ)20) نا ر)2022)قرج

فإلغالق فلنهائي) (LGM PRESTIGE

للتصفية وإنهاء)فلسجل فلتجاجي جقم)

ج25597)لشركة

دجهم) (10.000 جأسمال) ذفت 

عبد) شاجع  (60 في) مقرها  فلكائن  و 

جقم) فلشقة  قدوج  بن  فللطيف 

-15فلدفج فلبيضاء)و مصفيتها فلسيدة

 MARTINE JACQUELINE  

YVETT AUGE VVE SENTISSI

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 27 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)810258

89 I

FLASH ECONOMIE

 ECOLE PRIVEE
 SUPERIEURE D'INGENIERIE

 NUMERIQUE ET
 DES SYSTEMES

 D'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

 ECOLE PRIVEE SUPERIEURE
 D’INGENIERIE NUMERIQUE

 ET DES SYSTEMES
 D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

» EPSINSIA «
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
جأسمال فلشركة :00, 100.000 

دجهم 
بامليي 5 فلطابق ، ج شهرفزفد إقامة 

سومية زنقة
فلدفج فلبيضاء

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلدفج فلبيضاء)بتاجيخ)06/1/2022)تم)
مسؤولية) ذفت  شركة  قوفنين  وضع 

محدودة تتميز بالخصائص فلتالية):
 ECOLE PRIVEE فالسم:) (
 SUPERIEURE D’INGENIERIE
 NUMERIQUE ET DES SYSTEMES
 D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

فلهدف:)للتعليم حرة مدجسة)
فملقر فالرتماعي:)بامليي)5)فلطابق)،)
شهرفزفد إقامة سومية زنقة فلدفج) ج)

فلبيضاء
 1.00.000 في) محدد  فلرأسمال:)
دجهم مقسم إلى)1.000)حصة بقيمة)

100)دجهم للحصة موزعة كما  لي:)
(: حصة) (800 مشبال  وسف) (

فلسيد
)حصة)200)عمر مشبال):)فلسيد

تاجيخ) من  فبتدفء) سنة  (99 فملدة:)
فلتأسيس)

فلسيد) فلشركة  يسيب  (: فإلدفجة)
 وسف مشبال)

فلسنة فملالية):)تبتدئ من)1) نا ر و)
تنتهي في)1ج)ديسمرب

بكتابة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلضبط لدى فملحكمة فلتجاجية بالدفج)

تحت) (2022/01/20 بتاجيخ) فلبيضاء)

جقم)809277 
للبيان و فلنشر

895I

FLASH ECONOMIE

RYANADSO IMMO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FISCOGEF

تأسـيـس شـركـــة

RYANADSO IMMO

R.C: 530025

مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) (2022 17) نا ر) بتاجيخ) بالبيضاء)

تأسيس شركة باملوفصفات فلتالية:

RYANADSO IMMO(:(فلتسمية

فملقر فالرتماعي):)81)زنقة فلهدهد)

فلدفج فلبيضاء

فإلنعاش) (: فالرتماعي) فلهدف 

فلعقاجي

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدودة ذو شريك وحيد

دجهم) (100.000,00 (: فلرأسمال)

مقسمة فلى:

· 1000)حصة من فئة)100)دجهم)

للسيد كمال فلدغام

كمال) فلسيد  تعيين  (: فلتسييب)

فلدغام مسيب وحيد للشركة ملدة غيب)

محدودة

باملحكمة) (: فلقانوني) فإل دفع 

27) نا ر) بالبيضاء) وم) فلتجاجية 

2022)تحت جقم)810215

01) نا ر) :)من) فلسنة فالرتماعية)

فلى)1ج)درنرب

فملدة):)99)سنة

فلسجل فلتجاجي):)0025ج5 
من أرل فلنشر

896I

FLASH ECONOMIE

KEYS DESTINY

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

FISCOGEF

تأسـيـس شـركـــة

KEYS DESTINY

R.C: 530023

مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) 21درنرب2021) بتاجيخ) بالبيضاء)

تأسيس شركة باملوفصفات فلتالية:

KEYS DESTINY(:(فلتسمية

فملقر فالرتماعي):)81)زنقة فلهدهد)

فلدفج فلبيضاء

بيع) تجاجة,) (: فالرتماعي) فلهدف 

رميع) وتوزيع  وتسويق  وشرفء)

فستيبفد) فلنسيجية.) فملنتجات  أنوفع 

وتصد ر.

ذفت) شركة  (: فلقانوني) فلشكل 

فملسؤولية فملحدودة

دجهم) (100.000,00 (: فلرأسمال)

مقسمة فلى:

دجهم) (100 500)حصة من فئة)  ·

للسيد  اسين فلرففعي

دجهم) (100 500)حصة من فئة)  ·

للسيد ساجة شهرزفد قرو�شي

فلسيد  اسين) تعيين  (: فلتسييب)

شهرزفد) ساجة  فلسيدة  و  فلرفعي 

غيب) ملدة  للشركة  مسيب ن  قرو�شي 

محدودة مع تفويضهم رميع سلطات)

إمضاء) مع  وفلتسييب  فلتصرف 

منفصل.

باملحكمة) (: فلقانوني) فإل دفع 

27) نا ر) بالبيضاء) وم) فلتجاجية 

2022)تحت جقم) 81021

01) نا ر) :)من) فلسنة فالرتماعية)

فلى)1ج)درنرب

فملدة):)99)سنة

فلسجل فلتجاجي):)ج002ج5

من أرل فلنشر

897I
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OCCIDENTAL PROTECTION

الحماية الغربية
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

OCCIDENTAL PROTECTION
 1 شاجع فلهوفء فلجميل طريق 

صفرو فاس ، 0000ج، فاس فملغرب
فلحما ة فلغربية شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي  1 شاجع 
فلهوفء فلجميل طريق صفرو فاس - 

0000ج فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

70811
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) ج0)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
فإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)فلحما ة)

فلغربية.
تسويق) (- (: غرض فلشركة بإ جاز)
معدفت) منتجات  كافة  وتوزيع 

مكافحة فلحرفئق).
عنوفن فملقر فالرتماعي):) 1)شاجع)
(- فلجميل طريق صفرو فاس) فلهوفء)

0000ج)فاس فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
0.000ج  فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد عبد فلرزفق بنجلون):)00ج 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
بنجلون) فلرزفق  عبد  فلسيد 
عنوفنه(ف))0 )زنقة فلوفاق طريق عين)

فلشقف فاس)0000ج)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

بنجلون) فلرزفق  عبد  فلسيد 
عنوفنه(ف))0 )زنقة فلوفاق طريق عين)

فلشقف فاس)0000ج)فاس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)06) نا ر)2022 

تحت جقم)76.

898I

ASMAA MEDIA GROUP

GP3SY
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شاجع صهي  فلرومي بلوك 9ج فلرقم 

20 فلربنو�شي فلبيضاء، 20000، 
فلبيضاء فملغرب

SYجGP شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي ج2 شاجع 
عقبة بن نافع فلحي فملحمدي - ف 

لبيضاء فملغرب 
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

530061
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 18) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 GPجSY(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي).
ج2)شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)
ف) (- فملحمدي) فلحي  نافع  بن  عقبة 

لبيضاء)فملغرب).
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 200.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 2.000 (: صحري  اسين) فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) صحري  اسين  فلسيد 

فلبيضاء)ف لبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) صحري  اسين  فلسيد 

فلبيضاء)ف لبيضاء)فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 27 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)جج8102.

899I

FITICOF

GUESS IMMO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
جفع جأسمال فلشركة

FITICOF

9 شاجع غسان كنفاني فقامة نبيلة ، 

0000ج، فاس فملغرب

GUESS IMMO شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 46 

شاجع لال حسناء فلطابق فألول - 

0000ج فاس فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.59557

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم) (2021 درنرب) 1ج) في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 

من) أي  دجهم«) (2.692.500»

«2.000ج .ج)دجهم«)إلى)»6.124.500 

تقد م حصص) (: عن طريق) دجهم«)

نقد ة أو عينية.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بفاس بتاجيخ)27) نا ر)2022 

تحت جقم)7/2022ج .

900I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ASAFAR MINERAL
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تغييب نشاط فلشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE ASAFAR MINERAL شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فالرتماعي قصر 

تافروخت فلرصاني فجفود فلرشيد ة 
- 52000 فلرشيد ة فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج1 15.
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تغييب) (2022 18) نا ر) في) فملؤجخ 
نشاط فلشركة من)»فالعمال فملختلفة)

فلري
إلى) (« نقل فلبضائع لصالح فلغيب)

»فالعمال فملختلفة)
فلري

فالستغالل فملعدني)».
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية بالرشيد ة بتاجيخ)25) نا ر)

2022)تحت جقم)51.

901I

TINOTRANS

SARL تينوترانس
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

TINOTRANS
 RUE MOHAMED SMIHA 77
 10 ETG(APT(N°57 ، 20000،

casablanca MAROC
تينوترفنس SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة 
محمد سميحة طابق 10 شقة 

57 فلدفج فلبيضاء - 20000 فلدفج 
فلبيضاء فملغرب
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تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
5288 7

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SARL(تينوترفنس
نقل) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
نيابة) فلعامة  فلطرق  على  فلبضائع 
؛) وتأريب فملركبات فآللية) (، عن فلغيب)
فلنقل) بعمليات  فملتعلقة  فلخدمات 

فلربي للبضائع
فلسريع) وفلرب د  فلسريع  فلتسوق 
ونقل فلطرود ومشغل فلجر وفستيبفد)
وفإلمدفدفت) فملعدفت  وتصد ر 
فلنقل) بأنشطة  فملتعلقة  وفمللحقات 

فلربي
وبصوجة أعم)،)أي معاملة تجاجية)
أو) منقولة  أو  مالية  أو  صناعية  أو 
عقاجية قد تكون مرتبطة باألنشطة)
أن) فملحتمل  من  أو  أعاله  فملذكوجة 

تعزز تطوير فلشركة..
زنقة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 57 شقة) (10 طابق) محمد سميحة 
فلدفج فلبيضاء)-)20000)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 510 (: عيساوي) فلعربي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
  90 (: فلزفهيبي) فبرفهيم  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد فلعربي عيساوي عنوفنه(ف))
 RUE  ج NR 0ج ETG 1 EL OULFA

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

فلسيد فبرفهيم فلزفهيبي عنوفنه(ف))

 RES CHABAB ZONE D IMM 17

 NO 15 AIN SEBAA CASA 20000

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلعربي عيساوي عنوفنه(ف))

 RUE  ج NR 0ج ETG 1 EL OULFA

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب

فلسيد فبرفهيم فلزفهيبي عنوفنه(ف))

 IMM 17 NO 15 AIN SEBAA

CASA 20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)1882.

902I

International Juris Consulting

Agric Fazna
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

International Juris Consulting

 Ave(Mohamed(V 45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger

Agric Fazna شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : 5  شاجع 

محمد فلخامس، شقة جقم 10، 

طنجة فململكة فملغربية - 90000 

طنجة فململكة فملغربية.

قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

. 5101

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج حل) (2022 ج1) نا ر) فملؤجخ في)

Agric Fazna)شركة ذفت فملسؤولية)

 10.000 جأسمالها) مبلغ  فملحدودة 

  5 فإلرتماعي) دجهم وعنوفن مقرها 

جقم) شقة  فلخامس،) محمد  شاجع 

10،)طنجة فململكة فملغربية)-)90000 

طنجة فململكة فملغربية نتيجة لعدم)

فلنشاط فلفالحي.

و عين:
 NIANG Louis فلسيد(ة))
  5 و عنوفنه(ف)) (Mamour Babacar
جقم) شقة  فلخامس،) محمد  شاجع 
طنجة فململكة فملغربية) (90000 (،10

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
5 )شاجع) وفي) (2022 ج1) نا ر) بتاجيخ)
(- (10 جقم) شقة  فلخامس،) محمد 

90000)طنجة فململكة فملغربية.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)8 5.

Iج90

International Juris Consulting

A.J.I. Holding Offshore 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

International Juris Consulting
 Ave(Mohamed(V 45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger
 A.J.I. Holding(Offshore شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة(في طوج 

فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي مجمع 

لحسنيج، بلك 2، شقة جقم 
50،كزنا ة - 90100 طنجة فململكة 

فملغربية.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
9805ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 1ج)درنرب) فملؤجخ في)
 A.J.I.(شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
جأسمالها) مبلغ  (Holding( Offshore
مقرها) وعنوفن  دجهم  (100.000
(،2 بلك) فإلرتماعي مجمع لحسنيج،)
شقة جقم)50،كزنا ة)-)90100)طنجة)
عدم) (: ل) نتيجة  فملغربية  فململكة 

فلنشاط.
مجمع) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
جقم) شقة  (،2 بلك) لحسنيج،)
طنجة فململكة) (90100 (- 50،كزنا ة)

فملغربية.)

و عين:
فلسيد(ة)) وسف إدجي و عنوفنه(ف))
أوستبكوج) (Cité Bois Dion 59 ج28 

فرنسا كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)511.

90 I

KAMAR BENOUNA

 IKOS CONSULTING
 MAROC

ش م م 
دفت مساهم وحيد

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، ج 

20160، Casablanca(MAROC
 IKOS CONSULTING MAROC
ش م م دفت مساهم وحيد شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 7 فقامة 
جفمي زنقة سبتة فلطابق فلثاني 

مكت  جقم 8 فلدفجفلبيضاء 20590 
فلدفجفلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
5290 1

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.



عدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022)الجريدة الرسمية   2462

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 IKOS (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)
م) م  ش  (CONSULTING MAROC

دفت مساهم وحيد).
(: بإ جاز) فلشركة  غرض 
مجال) في  فالبتكاج  و  -فالستشاجفت 

فلتكنولوريا)
-فلخربفت فلتقنية)

-)فلتدقيق فلدجفسة وفدفجة فملشاجيع)
-)فملساعدة فلتقنية)

-)فلبحث).
فقامة) (7 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
فلثاني) فلطابق  سبتة  زنقة  جفمي 
 20590 فلدفجفلبيضاء) (8 جقم) مكت  

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 IKOS(GROUP( فلشركة)1.000):

بقيمة)100)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلشركة)IKOS GROUP)عنوفنه(ف))
ليفلوف بيبي)155)زنقة فناطول فرنس)

75016)فرنسا فرنسا.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
  0 فلسيد سرج شيلي عنوفنه(ف))
سين) سيب  نوي  (92200 ما وف) شاجع 

92200)ساجسيل فرنسا
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 19 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809112.
905I

CABINET RAMI EXPERTISE

PROMO NOWAL
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

PROMO NOWAL شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 158 

تجزئة غالي زوفغة فاس - 0000ج 
فاس فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

5ج515.
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تحويل) (2021 نونرب) (25 فملؤجخ في)
من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
(- فاس) زوفغة  غالي  تجزئة  (158»
»متجر) إلى) فملغرب«) فاس  0000ج)
عبد) شاجع  فلسعادة  11عماجة  جقم)
طريق) بوجمانة  قرف�شي  بن  فلرحمان 
صفرو فاس)-)0000ج)فاس فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)07) نا ر)2022 

تحت جقم)115.

906I

STE TIB COMPT SARL AU

 ENTREPRISE TRAVAUX
FAHCHOUCH

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تغييب تسمية فلشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شاجع فملرفبطين وزنقة 

فلبخاجي إقامة بغدفدي مكت  جقم 
05 ، 60000، وردة فملغرب
 ENTREPRISE TRAVAUX
FAHCHOUCH شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فالرتماعي 111 شاجع 
فلدجفوفيالطابق فالول فلشقة   - 

60000 وردة فملغرب.
تغييب تسمية فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
225 ج 

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تغييب) (2022 10) نا ر) في) فملؤجخ 
 ENTREPRISE« تسمية فلشركة من)
إلى) (»TRAVAUX FAHCHOUCH

. »STE AL ASLA TRAVAUX»

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2 2.

907I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

GARLAND MAROC
إعالن متعدد فلقرفجفت

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

GARLAND MAROC »شركة 
فملساهمة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: فضاء 
باكي زفوية زنقة محمد سميحة و بييب 
باجو ،فلطابق فلخامس جقم 512 - 

20000 فلدفج فلبيضاء فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
ج 1ج0ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
2021)تم فتخاذ) ج0)درنرب) فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
للشركة) فلقانوني  فلشكل  تحويل 
فملسؤولية) ذفت  شركة  لتصبح 

فملحدودة؛
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
مجلس) أعضاء) وال ة  فتبة  فنتهاء)

فإلدفجة؛
على) فلذي  نص  ج:) جقم) قرفج 
فلحسابات) وال ة مرفرع  إنهاء) ما لي:)

فلقانوني؛
قرفج جقم) :)فلذي  نص على ما لي:)
برونو) د وغو  بيبيس  فلسيد  تعيين 
ميغيل)،مزدفد بتاجيخ)28/06/1978،)
لبطاقة) حامل  فلجنسية،) برتغالي 
فلقاطن) (،BE67643Y جقم) فإلقامة 
دفج بوعزة) ج) إقامة طماجيس أنفا) ب:)
فلدفجفلبيضاء.)كمسيب وحيد لفتبة غيب)

محدودة.
قرفج جقم)5:)فلذي  نص على ما لي:)

-)تعد ل فلنظام فألسا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)
فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فلشكل)

على) فلذي  نص  (:17 جقم) بند 
ما لي:)فلتسييب،حقوق ووفربات

على) فلذي  نص  (:26 جقم) بند 
ما لي:)مرفرع فلحسابات

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 10 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم) 80775.

908I

ALLEGEANCE CONSULTING

NIS SAN SOF SAR SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة فلرودني تقاطع شاجع طانطان 
و شاجع لبنان فقامة لينى جقم 51&50 

، 90000، طنجة فملغرب
NIS SAN SOF SAR SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 
رميلة سيدي عبد فملومن جقم : ج1 
فلطابق فالج�شي محل أ عند رابر 

محمد - 90000 طنجة فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
ج1889.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج حل) (2022 12) نا ر) فملؤجخ في)
 NIS(شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
SAN SOF SAR SARL)مبلغ جأسمالها)
مقرها) وعنوفن  دجهم  (100.000
فإلرتماعي تجزئة رميلة سيدي عبد)
فملومن جقم):)ج1)فلطابق فالج�شي محل)
طنجة) (90000 (- أ عند رابر محمد)
جقم) فنخفاض  (: ل) نتيجة  فملغرب 

فملعامالت.
تجزئة) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
ج1  (: رميلة سيدي عبد فملومن جقم)
رابر) عند  أ  محل  فالج�شي  فلطابق 

محمد)-)90000)طنجة فملغرب.)
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و عين:
فلسيد(ة))محمد رابر و عنوفنه(ف))
حي فلنزفهة شاجع سيدي عبد فملومن)
فملغرب) طنجة  (90000 ج1  جقم)

كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250121.

909I

JIYAR JAOUAD

SUIT UP WITH ART
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC

SUIT UP WITH ART شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي مرآب  قع 
في جقم 1 حي عبد فلكريم فلخطابي 
حي فلكرم - 63300 بركان فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

8275
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) 1ج)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 SUIT (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.UP WITH ART

تصميم) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
من) فلجاهزة  فملالبس  صناعة  و 

فألقمشة فلجاهزة
بيع وشرفء)فملالبس

فلتصد ر و فالستيبفد).
عنوفن فملقر فالرتماعي):)مرآب  قع)
في جقم)1)حي عبد فلكريم فلخطابي حي)

فلكرم)-)63300)بركان فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: معاذ) بلكاسمي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) معاذ  بلكاسمي  فلسيد 
بني عتيق فلخطابي حي) زنقة  (1 جقم)

فلكرم)63300)فملغرب بركان.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) معاذ  بلكاسمي  فلسيد 
بني عتيق فلخطابي حي) زنقة  (1 جقم)

فلكرم)63300)فملغرب بركان
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
27) نا ر) بتاجيخ) بربكان  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)65/2022.
910I

ABA GESTION SARLAU

 SOCIETE SAIS ACTIF 
SERVICE S.A.S

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 8ج
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE SAIS ACTIF SERVICE 
S.A.S شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

فلوفاء طريق صفرو زنقة كولونيا 1 
إقامة نابلس جقم 12 فاس - 0000ج 

فاس فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج7090

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 SOCIETE SAIS ACTIF SERVICE

.S.A.S

خدمة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

معا نة فلحوفدت.

تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

 1 طريق صفرو زنقة كولونيا) فلوفاء)

0000ج  12)فاس)-) إقامة نابلس جقم)

فاس فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

(: عبدفملجيد) بنحمامني  فلسيد 

100)حصة بقيمة)100)دجهم للحصة)

 .

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عبدفملجيد) بنحمامني  فلسيد 

عنوفنه(ف))10)بلوك)0 )حي فلقدس)2 

ليبفك فاس)0000ج)فاس فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عبدفملجيد) بنحمامني  فلسيد 

عنوفنه(ف))10)بلوك)0 )حي فلقدس)2 

ليبفك فاس)0000ج)فاس فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بفاس بتاجيخ)18) نا ر)2022 

تحت جقم)5ج2.

911I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

TORRE DE LAS PALMAS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
(فملغرب)

TORRE DE LAS PALMAS شركة 
ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي نجيبة 
زنقة 88 جقم 11 فلطابق فألج�شي - 

90000 طنجة فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
ج11790.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) (16 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
فلكريم) عبد  (ة)) فلسيد) تفويت 
من) فرتماعية  حصة  (250 فبركان)
(ة)) حصة لفائدة فلسيد) (500 أصل)
درنرب) (16 بتاجيخ) فلحد وي  فوزي 

.2021
فلكريم) عبد  (ة)) فلسيد) تفويت 
من) فرتماعية  حصة  (250 فبركان)
(ة)) حصة لفائدة فلسيد) (500 أصل)
درنرب) (16 بتاجيخ) فلحد وي  لطيفة 

.2021
فلعزيز) عبد  (ة)) فلسيد) تفويت 
حصة فرتماعية من) (250 فلطاهري)
(ة)) حصة لفائدة فلسيد) (500 أصل)
درنرب) (16 بتاجيخ) فلحد وي  مجيد 

.2021
فلعزيز) عبد  (ة)) فلسيد) تفويت 
حصة فرتماعية من) (250 فلطاهري)
(ة)) حصة لفائدة فلسيد) (500 أصل)
درنرب) (16 بتاجيخ) فلحد وي  شهرزفد 

.2021
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
بتاجيخ) 2) نا ر) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)657.
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GECAFISC

 SERVICE TECHNIQUE
 ET DEVLOPPEMENT

 TECHNOLOGIQUE ET
)INDUSTRIEL ( STDT

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
حل شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
 QUORRI(ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC
 SERVICE TECHNIQUE
 ET DEVLOPPEMENT

 TECHNOLOGIQUE ET
INDUSTRIEL ( STDT) شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة(في طوج 
فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 81/ج8 
زنقة 2حي فلهدى سيدي مومن - 

00 20 فلدفجفلبيضاء فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.1 7895

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
 2020 درنرب) 1ج) في) فملؤجخ 
فملسؤولية) ذفت  شركة  حل  تقرج 
 SERVICE TECHNIQUE فملحدودة)
 ET DEVLOPPEMENT
 TECHNOLOGIQUE ET
مبلغ) ((INDUSTRIEL ( STDT
وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)
2حي) زنقة) ج81/8) مقرها فإلرتماعي)
 20 00 (- مومن) سيدي  فلهدى 
(: ل) نتيجة  فملغرب  فلدفجفلبيضاء)

توقيف فلنشاط فلتجاجي.
ج81/8  و حدد مقر فلتصفية ب)
(- مومن) سيدي  فلهدى  حي  (2 زنقة)

00 20)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.)
و عين:

و) بنمسعود  وديع  فلسيد(ة))
عنوفنه(ف))إقامة فلحدفئق بلڤد ر زنقة)
الجدف جقم)  1)ف)00ج20)فلدفجفلبيضاء)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدود فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقود  تبليغ  محل  و  فملخابرة 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
ج1  بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808201.
Iج91

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

صودفكال

SODAKAL 
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شاجع  وسف إبن تاشفين جقم 
85 ، 90000، طنجة فملغرب

صودفكال SODAKAL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي محج 
فململكة فلعربية فلسعود ة ، فقامة 
فلعزيزية ، فلطابق فلثالت ، جقم 20 

طنجة 90000 طنجة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

751ج12
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (20
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SODAKAL(صودفكال
غرض فلشركة بإ جاز):)بيع وشرفء)
في فلسوق) فلزجفعية سوفء) فملنتجات 
تشغيل وإدفجة) ؛) فملحلي أو للتصد ر)
وفألجف�شي) فلزجفعية  فملمتلكات  رميع 

فلزجفعية.
محج) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فقامة) (، فلسعود ة) فلعربية  فململكة 
 20 جقم) (، فلطابق فلثالت) (، فلعزيزية)

طنجة)90000)طنجة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

950)حصة) (: فلشركة ب هولد ن)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

50)حصة) (: فلسيد طاجق فليازمي)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) هولد ن  ب  فلشركة 

فقامة) (، فلوكيلي) فحمد  موالي  زنقة 

0ج،)شقة)8،)10005)حسان فملغرب.

عنوفنه(ف)) فليازمي  طاجق  فلسيد 

(، ج) شقة) (،1 جياض فالندلس قصبة)

حي فلرياض)10100)فلرباط فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فليازمي  طاجق  فلسيد 

(، ج) شقة) (،1 جياض فالندلس قصبة)

حي فلرياض)10100)فلرباط فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2) نا ر) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250210.

91 I

fiduciaire(capital(orient

DAFIA DISTRIBUTION
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire(capital(orient

 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE

 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA ، 60000، oujda(maroc

DAFIA DISTRIBUTION شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي طريق بني 

مرين إقامة لعلج فلطابق 2 فلشقة 

جقم 15 وردة - 60000 وردة 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

38651

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 26) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 DAFIA(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. DISTRIBUTION

لتسويق) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

لألسماك) فملتجولين  وفلتوزيع 

وفملنتجات) وفملجمدة  فلطازرة 
فلغذفئية فألخرى

)بيع فملنتجات فلغذفئية بالتجزئة.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)طريق بني)

فلشقة) (2 فلطابق) لعلج  إقامة  مرين 
جقم)15)وردة)-)60000)وردة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)فملغرب سنة).

فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

100.000,00)دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: مدففع) أحمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) مدففع  أحمد  فلسيد 
تجزئة لعلج طريق ب)2)جقم)17)وردة)

60000)وردة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) مدففع  أحمد  فلسيد 
تجزئة لعلج طريق ب)2)جقم)17)وردة)

60000)وردة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)195.
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TRACOMPT

SOCHMACO

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

TRACOMPT

 BOULEVARD(HASSAN(II(N°71

 BENSLIMANE(BENSLIMANE،

13000، BENSLIMANE(MAROC

SOCHMACO شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي لالمريم 

بلوك س فلرقم 266 بنسليمان 

بنسليمان 000ج1 بنسليمان فملغرب.

تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

59ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (26 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

محمد حمدي) (ة)) تفويت فلسيد)

أصل) من  فرتماعية  حصة  ( 00

2.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))زهيب)

حمدي بتاجيخ)26)أبريل)2021.

محمد حمدي) (ة)) تفويت فلسيد)

أصل) من  فرتماعية  حصة  ( 00

(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (2.000

فشرف حمدي بتاجيخ)26)أبريل)2021.

نعيمة فركوش) (ة)) تفويت فلسيد)

أصل) من  فرتماعية  حصة  ( 00

2.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))ف وب)

حمدي بتاجيخ)26)أبريل)2021.

نعيمة فركوش) (ة)) تفويت فلسيد)

أصل) من  فرتماعية  حصة  ( 00

2.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))جضا)

حمدي بتاجيخ)26)أبريل)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 27 بتاجيخ) سليمان  برن  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)700.

916I

HORIZON TELEMARKING

HORIZON TELEMARKING
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

HORIZON TELEMARKING
 BD(MASSIRA(RUR 6 OCTOBRE
 N 6 ETG 3 ، 20330، Casablanca

Maroc
Horizon telemarking شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 
فملسيبة زنقة 6 فكتوبر جقم6 طابقج 
شقة ج فلدفج فلبيضاء - 2011 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

521981
في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (19
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. Horizon telemarking
غرض فلشركة بإ جاز):)فستغالل و)

تسييب مرفكز فلندفء).
شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
طابقج  فكتوبر جقم6) (6 فملسيبة زنقة)
فلدفج) (2011 (- فلدفج فلبيضاء) ج) شقة)

فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلد ن) صالح  جضوفن  فلسيد 
عنوفنه(ف))عين فلشق زنقة97)جقم)11 

21600)فلدفج فلبيضاء)فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلد ن) صالح  جضوفن  فلسيد 
عنوفنه(ف))عين فلشق زنقة97)جقم)11 
21600)فلدفج فلبيضاء)فلدفج فلبيضاء

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 02 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)802811.
917I

 FICOZI» FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 

»ZITOUNA

STE YASMANI AUTO CAR
إعالن متعدد فلقرفجفت

 FICOZI« FIDUCIAIRE(DE
»COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زنقة فلقنيطرة فلطابق فلسفلي 
جقم ج1 فملد نة فلجد دة مكنـاس ، 

50000، مكناس فملغرب
 STE YASMANI AUTO CAR

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: عماجة جقم 
5 متجر 11 مرك  موالي إسماعيل 
مكناس - 50000 مكناس فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.40645
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)05)أكتوبر)2021
تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
تفويت فلحصص).

على) فلذي  نص  (:2 جقم) قرفج 
ما لي:)تعيين فملسيب فلجد د للشركة و)
فستقالة فلسيد مرفني عبد فللطيف و)
فلسيدة فلسهلي مريم من مهامهما في)

فلشركة).
قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)

تعد ل فلقانون فألسا�شي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
فلذي  نص على) (:7 و) (6 بند جقم)
باعت فلسيدة فلسهلي مريم) (- ما لي:)
 D562197. (: فلوطنية) بطاقتها  جقم 
مجموع حصصها) من  حصة  (2500
في فلشركة بقيمة)100)دجهم للحصة)

للسيدة فلبوعامي غزالن جقم بطاقتها)
فلسيد) باع  و  (.D7118  (: فلوطنية)
بطاقته) جقم  فللطيف  عبد  مرفني 
حصة) (D326339.( 2500 (: فلوطنية)
فلشركة) في  حصصه  مجموع  من 
للسيد) للحصة  دجهم  (100 بقيمة)
بطاقته) جقم  فلرحيم  عبد  فلبوعامي 
تعد ل) () (. (D726732 (: فلوطنية)
فلفصل)6 ,7)من فلقانون فألسا�شي)).

بند جقم)15)و)18:)فلذي  نص على)
فلتسييب و فإلمضاء) ررعان) (- ما لي:)
فلبوعامي) للسيدة  منفرد  بشكل 
و فستقالة) (. غزالن ملدة غيب محددة)
فلسيد مرفني عبد فللطيف و فلسيدة)
فلسهلي مريم من مهامهما في فلشركة)
.(تعد ل فلفصل)15)و)18)من فلقانون)

فألسا�شي للشركة).
بند جقم).:)فلذي  نص على ما لي:)-)

تعد ل فلقانون فألسا�شي للشركة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
أكتوبر) (08 فلتجاجية بمكناس بتاجيخ)

2021)تحت جقم)5   .

918I

CABINET DE KINESITHERAPIE AL YASSER

 CABINET DE
 KINESITHERAPIE AL

YASSER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET DE KINESITHERAPIE
AL YASSER

 Hay(Al(qods(moubaraka, imm
 26, RDC, n° 1, Bernoussi,

 Casablanca ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 CABINET DE KINESITHERAPIE
AL YASSER شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي 

فلقدس فملباجكة ، مبنى 26 ، جقم 1 ، 
فلربنو�شي ، - 20000 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
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جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
528671

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 CABINET DE KINESITHERAPIE

.AL YASSER
مماجسة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعالج فلطبيعي.
حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلقدس فملباجكة)،)مبنى)26)،)جقم)1)،)
فلدفج فلبيضاء) (20000 (- (، فلربنو�شي)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
  0.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
200)حصة) (: فلسيدة قصاج كوثر)

بقيمة)100)دجهم للحصة).
200)حصة) (: فلسيدة هالل ناد ة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيدة قصاج كوثر عنوفنه(ف))حي)
 1 جقم) (، (20 مبنى) (، فلقدس فملباجكة)
فلدفجفلبيضاء) (20000 (، فلربنو�شي) (،

فملغرب.
فلسيدة هالل ناد ة عنوفنه(ف))حي)
 1 جقم) (، (26 مبنى) (، فلقدس فملباجكة)
فلدفجفلبيضاء) (20000 فلربنو�شي) (،

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيدة قصاج كوثر عنوفنه(ف))حي)
 1 جقم) (، (20 مبنى) (، فلقدس فملباجكة)
فلدفجفلبيضاء) (20000 (، فلربنو�شي) (،

فملغرب
فلسيدة هالل ناد ة عنوفنه(ف))حي)
 1 جقم) (، (26 مبنى) (، فلقدس فملباجكة)
فلدفجفلبيضاء) (20000 فلربنو�شي) (،

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم) 80850.

919I

sj business center

أباية كغاف

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

sj business center

 BD LARESISTANCE 81

 4EME(ETAGE(N8 81 BD

 LARESISTANCE 4EME(ETAGE

 N8، 20000، CASABLANCA

maroc

أبا ة كغاف شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي لتيسمو 

زوبيب جقم ج18 زنقة 9 طابق ج فلدفج 

فلبيضاء - 0ج202 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب.

تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج 0 9ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2021 غشت) في) 0) فملؤجخ 

فملصادقة على):

أجرم) عزيز  (ة)) فلسيد) تفويت 

حصة فرتماعية من أصل) (50.000

(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (50.000

غشت) بتاجيخ) 0) سعودي  كمال 

.2021

أجرم) عزيز  (ة)) فلسيد) تفويت 

حصة فرتماعية من أصل) (50.000

(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (50.000

غشت) بتاجيخ) 0) سعودي  سفيان 

.2021

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 10 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)803968.

920I

مكت  فلدكتوج فلعبودي عبد فلعزيز خبيب قضائي في)

فملحاسبة على فلصعيد فلوطني

أ.أش.إنجنييرينك
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكت  فلدكتوج فلعبودي عبد فلعزيز 
خبيب قضائي في فملحاسبة على 

فلصعيد فلوطني
ملع  فلخيل ميدفن فلفروسية 
سابقا فمام مخرزة جوزفلي بجان  

فقامة فلفردوس فلطابق فالول فاس ، 
0000ج، فاس فملغرب

أ.أش.إنجنييب نك شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي مكت  

جقم10إقامة صابرين فلطابق فلثاني 
ملع  فلخيل فاس فاس 0000ج 

فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

70871
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 17) ونيو)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
أ.أش. (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

إنجنييب نك.
مكت ) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

دجفسات وفبحاث وتحقيق.
مكت ) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلثاني) فلطابق  جقم10إقامة صابرين 
0000ج  فاس) فاس  فلخيل  ملع  

فاس فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلسيد فلحسن فلعبودي)
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلحسن فلعبودي عنوفنه(ف))
1شاجع لال أسماء)فلشقة)5)م.ج فاس)

0000ج)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فلحسن فلعبودي عنوفنه(ف))
1شاجع لال أسماء)فلشقة)5)م.ج فاس)

0000ج)فاس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ) 1) نا ر)2022 

تحت جقم)205.
921I

socogese

 BUREAU DE CHANGE«
«CHRAIBI

إعالن متعدد فلقرفجفت

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

 BUREAU DE CHANGE»
CHRAIBI« »شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة ذفت فلشريك فلوحيد«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: جج زنقة 

عبد فلكريم فلخطابي - 0000ج فاس 
فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.272 9
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)21) نا ر)2022
تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فلسيد) حصة من طرف  (1000 هبة)
فلسيد) فبنه  لفائدة  فلشرف بي حسن 

فلشرف بي حفيظ.
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
للشركة) فلقانوني  فلشكل  تحويل 
من شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة)
وذفت فلشريك فلوحيد إلى شركة ذفت)

فملسؤولية فملحدودة.
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قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)

فلسيد) للشركة  ثاني  مسيب  تعيين 

فلشرف بي حفيظ.

على) فلذي  نص  جقم) :) قرفج 

ما لي:)فلصالحيات فإلدفجية و فإلمضاء)

فإلرتماعي.

قرفج جقم)5:)فلذي  نص على ما لي:)

تحيين فلنظام فألسا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:6-7 جقم) بند 
ما لي:)جأسمال فلشركة)500.000،00 

حصة) ( 00 كالتالي:) مقسمة  دجهم 

فلشرف بي) فلسيد  لفائدة  فرتماعية 

فرتماعية) حصة  (100 و) حسن 

لفائدة فلسيد فلشرف بي حفيظ.

بند جقم)15:)فلذي  نص على ما لي:)

فملسيب ن) طرف  من  تسييبفلشركة 

فلشرف بي) و  حسن  فلشرف بي  فلسيد 

حفيظ،)وذلك ملدة غيب محدودة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فلتجاجية بفاس بتاجيخ)25) نا ر)2022 

تحت جقم)75ج/2022.

922I

مركز فلجبا ات و فملحاسبة

 STATION SERVICE
TAGADIRTE

إعالن متعدد فلقرفجفت

مركز فلجبا ات و فملحاسبة
جقم 1ج فلطابق فلرفبع عماجة فمناج ، 

86350، فنزكان فملغرب

 STATION SERVICE TAGADIRTE

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: ب.ك 6 

فلطريق فلوطنية 0 , دوفج تكاد رت, 

دجفجكة فكاد ر - 80046 فكاد ر 

فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.2  21

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

2021)تم فتخاذ) 17)درنرب) فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:01 جقم) قرفج 
ما لي:)-)تسوية حالة وفاة فلرفحل آ ت)

فلعوجف مباجك.
على) فلذي  نص  (:02 جقم) قرفج 
فلعوجف) آ ت  فملرحوم  ترك  (- ما لي:)
مباجك)1000)حصةفرتماعية تعادل)
فلتبكات) سجل  سهًماعدلياوفق  (64
 160 صحيفة) (120 عدد) (58 جقم)
بقسم) (24/06/2019 بتاجيخ) مؤجخ 
فلتوثيق باملحكمة فالبتدفئية بانزكان،)

و موزعةعلى فلوجثة)
على) فلذي  نص  ج0:) جقم) قرفج 
باإلرماع) فلشركاء) -) تفق  ما لي:)
فلعوجف) فلسيدةآ ت  تعيين  على 
جقم فلوطنية  للبطاقة  فرة،فلحاملة 
ك مسيبة وحيدة للشركة) (J2189 1

لفتبة غيب محدودة).
على) فلذي  نص  جقم) 0:) قرفج 
فلشكل) تغييب  فلشركاء) قرج  (- ما لي:)
ذفت) شركة  إلى  للشركة  فلقانوني 
شركة) من  بدال  محدودة  مسؤولية 
ذفت مسؤولية محدودة ذفت فلشريك)

فلوحيد.
على) فلذي  نص  (:05 جقم) قرفج 
فألسا�شي) فلنظام  تحد ث  (- ما لي:)

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم)05:)فلذي  نص على ما لي:)
فلسيدةآ ت) لفائدة  دجهم  (12500 (-
لفائدة) دجهم  فرة؛10900) فلعوجف 
دجهم) فلعوجف  امنة؛10900) ف ت 
لفائدة آ ت فلعوجف نعيمة؛21900 
فلعوجف) آ ت  فلسيد  لفائدة  دجهم 
آ ت) لفائدة  دجهم  فلحسن؛21900)
فلعوجف جشيد؛)21900)دجهم لفائدة)

آ ت فلعوجف عزيز.
فلذي  نص) (:06 جقم) بند 
فلحصص) فصبحت  (- ما لي:) على 
كتالي) موزعة  للشركاء) فالرتماعية 
فرة) فلعوجف  فلسيدةآ ت  من  لكل 
بـ) فلعوجف  امنة  حصة؛ف ت  (125
بـ) نعيمة  فلعوجف  حصة؛آ ت  (109
فلعوجف) آ ت  فلسيد  حصة؛) (109
آ ت) حصة؛فلسيد  ب219) فلحسن 
فلعوجف جشيد ب219)حصة؛وفلسيد)

آ ت فلعوجف عزيزب)219)حصة.

على) فلذي  نص  (:07 جقم) بند 

باإلرماع) فلشركاء) -) تفق  ما لي:)

فلعوجف) فلسيدةآ ت  تعيين  على 

جقم فلوطنية  للبطاقة  فرة،فلحاملة 

ك مسيبة وحيدة للشركة) (J2189 1

لفتبة غيب محدودة).

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

25) نا ر) بتاجيخ) باكاد ر  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)5 1082.

Iج92

LAGHMARI YASSINE

MAISON R
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

LAGHMARI YASSINE

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 SIDI(MAAROUF(CASABLANCA،

20000، CASABLANCA(MAROC

MAISON R شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 10 شاجع 

فلحرية فلطابق فلثالت شقة 5 -فلدفج 

فلبيضاء - 20000 فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

526903

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (15

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.MAISON R

(: بإ جاز) فلشركة  غرض 

 IMMEUBLE PROMOTEUR

.IMMOBILIER

10)شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)
فلحرية فلطابق فلثالت شقة)5)-فلدفج)
فلبيضاء) فلدفج  (20000 (- فلبيضاء)

فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)فملغرب سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلرسوفني) كنزة  فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيدة كنزة فلرسوفني عنوفنه(ف))
جقم) اللة  فقامة  فالسماعلية  تجزئة 
01)كاليفوجنيا)20000)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيدة كنزة فلرسوفني عنوفنه(ف))
جقم) اللة  فقامة  فالسماعلية  تجزئة 
01)كاليفوجنيا)20000)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

درنرب)2021)تحت جقم)526903.

92 I

SOLUCIA EXPERTISE

DIGTALSTONE
إعالن متعدد فلقرفجفت

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
DIGTALSTONE »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: زنقة 
سمية فقامة شهرزفد ج، فلطابق 

فلخامس جقم 22 فلنخيل - 20000 
فلدفج فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.384689
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بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

تم فتخاذ) (2022 فملؤجخ في) 0) نا ر)

فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

للشركة) فالرتماعي  فملقر  تحويل 

أفينو وزنقة) تقاطع زنقة  إلى جقم) )

مسعودي،)مكت  بالطابق فلرفبع،)حي)

غاسين فملعاجيف،)فلدفجفلبيضاء

قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب فلنشاط فإلرتماعي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

غرض فلشركة في فملغرب وفي فلخاجج):

في) وفالستشاجفت  فلتوظيف  (• (

فملوفجد فلبشرية.

)•)تطوير تكنولوريا فملعلوميات.

على) فلذي  نص  جقم) :) بند 

فملقر) :) قع  فالرتماعي) فملقر  ما لي:)

تقاطع) فالرتماعي للشركة في جقم) )
مكت ) زنقة أفينو وزنقة مسعودي،)

بالطابق فلرفبع،)حي غاسين فملعاجيف،)

فلدفجفلبيضاء

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 27 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)810251.

925I

ETABBAA LAHCEN

RAHAN SAKNE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN

 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD

 BERRECHID(RUE 8 N°41

 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC

RAHAN SAKNE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 7 2 

تجزئة فلوحدة 1 حدفلسوفلم - 

26100 حد تاسوفلم برشيد فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

7جج15

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 أبريل) (21

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.RAHAN SAKNE

منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي.

 2 7 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

(- حدفلسوفلم) (1 فلوحدة) تجزئة 

26100)حد تاسوفلم برشيد فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: هللا) غبد  فلنحلة  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد فلنحلة عي�شى):)500)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلنحلة غبد هللا عنوفنه(ف))

دوفج فوالد مو�شى لغد رة فلبئب فلجد د)

20000)فلبئب فلجد د فملغرب.

عنوفنه(ف)) عي�شى  فلنحلة  فلسيد 

دوفج فوالد مو�شى لغد رة فلبئب فلجد د)

20000)فلبئب فلجد د فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلنحلة غبد هللا عنوفنه(ف))

دوفج فوالد مو�شى لغد رة فلبئب فلجد د)

20000)فلبئب فلجد د فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

16) ونيو) بتاجيخ) بربشيد  فالبتدفئية 

2021)تحت جقم)767.

926I

FOUZMEDIA

 SOCIÉTÉ DE CONSERVE
DES POISSONS

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIÉTÉ DE CONSERVE DES

POISSONS شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 59 شاجع 
موالي عبدفلعزيز إقامة موالي 
عبدفلعزيز فلرقم   - 000 1 

فلقنيطرة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63731
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 28) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 SOCIÉTÉ DE CONSERVE DES

.POISSONS
بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالسماك بالجملة
فلطرية) وفلخضر  فلفوفكه  بيع 

بالجملة
فلتصد ر وفالستيبفد.

 59 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
إقامة) عبدفلعزيز  موالي  شاجع 
 1 000 (- موالي عبدفلعزيز فلرقم) )

فلقنيطرة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فحمد  فملاللي  فلسيد 

 2 زنقة سبتة إقامة فلرياض جقم) 9ج)

000 1)فلقنيطرة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فحمد  فملاللي  فلسيد 

 2 زنقة سبتة إقامة فلرياض جقم) 9ج)

000 1)فلقنيطرة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)10) نا ر)

2022)تحت جقم)-.

927I

SOCOJUFI SARL

2SA GLASS BERRECHID
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

حل شركة

SOCOJUFI SARL

 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA(BOURGOGNE ،

20040، CASABLANCA(MAROC

2SA GLASS BERRECHID شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة(في طوج 

فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة 

فلتيسيب 2 زنقة فبو تمام جقم 50. - 

26100 برشيد فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.11059

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

فملؤجخ في)26) وليوز)2019)تقرج حل)

 2SA(شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

GLASS BERRECHID)مبلغ جأسمالها)

مقرها) وعنوفن  دجهم  (100.000

2)زنقة فبو) فإلرتماعي فقامة فلتيسيب)

تمام جقم)50.)-)26100)برشيد فملغرب)

نتيجة ل):)إرماع فلشركاء)وموففقتهم)

على تصفية فلشركة..

فقامة) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 

(- (.50 زنقة فبو تمام جقم) (2 فلتيسيب)

26100)برشيد فملغرب.)
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و عين:
و) هللا  لطف  سناء) فلسيد(ة))
 12 مج) فلوحدة  فقامة  عنوفنه(ف))
70ج20  حح) (01 شقة) ج8) مدخل)
(ة)) كمصفي) فملغرب  فلدفجفلبيضاء)

للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
21) نا ر) بتاجيخ) بربشيد  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)  21.

928I

AUDEXAL

L’OLIVIER ASSISTANCE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AUDEXAL
85 شاجع اللة فلياقوت ( قبالة 

فوطوهول) ، 20250، فلدفج فلبيضاء 
فملغرب

L’OLIVIER ASSISTANCE شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 0ج زنقة 
سيدي بليوط فلطابق 8 جقم 86 - 

20000 فلدفج فلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج9 529
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.L’OLIVIER ASSISTANCE

نقل) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فملسعفين وفلط  بسياجفت فإلسعاف.

-)فلنقل فلجنائزي.

زنقة) 0ج) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

(- (86 جقم) (8 فلطابق) بليوط  سيدي 

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

1.000)حصة) (: فلسيد مهدي زين)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

0ج  عنوفنه(ف)) زين  مهدي  فلسيد 
زنقة سيدي بليوط فلطابق)8)جقم)85 

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

0ج  عنوفنه(ف)) زين  مهدي  فلسيد 
زنقة سيدي بليوط فلطابق)8)جقم)85 

20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)-.

929I

LA VIE FISCALE

CERASOL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC

CERASOL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : 462 

تجزئة فلعلج عوينة فلسرفق 22  

وردة - 60000 وردة فملغرب.

قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1917ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج حل) (2022 20) نا ر) فملؤجخ في)
فملسؤولية) ذفت  شركة  (CERASOL
 100.000 جأسمالها) مبلغ  فملحدودة 
دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي)462 
  22 فلسرفق) عوينة  فلعلج  تجزئة 
وردة)-)60000)وردة فملغرب نتيجة)

لعدم تحقيق فهدفف فلشركة.
و عين:

فلسيد(ة))موالي فدجيس كروفش و)
عنوفنه(ف))بلوك)5)جقم)1)تجزئة فلعلج)
وردة) فلسرفق  عوينة  فلسالم  حي 
(ة)) كمصفي) فملغرب  وردة  (60000

للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
بتاجيخ)20) نا ر)2022)وفي)462)تجزئة)
(- وردة) ( 22 فلسرفق) عوينة  فلعلج 

60000)وردة فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
درنرب) (25 بتاجيخ) بوردة  فلتجاجية 

2019)تحت جقم)918ج.
0Iج9

مكت  فلتوتيق

PRIMAF
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

مكت  فلتوتيق
فقامة  اسمينة ج زنقة فبن فلعريف 
مكت  5 فلطابق 2 فملعاجيف فلدفج 
فلبيضاء، 20100، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب
PRIMAF شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي مد ونة، 

فملجاطية، والد طال ، دوفج لهالالت - 
90 29 فلدفج فلبيضاء فملغرب.

جفع جأسمال فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي -.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2022 18) نا ر) في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
من) أي  دجهم«) (19.972.800»
«100.000)دجهم«)إلى)»20.072.800 
تقد م حصص) (: عن طريق) دجهم«)

نقد ة أو عينية.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 26 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)810089.

1Iج9

JURIS INVEST PARTNERS

Z 5 HOLDING
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

JURIS INVEST PARTNERS

ريت بزنس كالص جقم 16ـ18 

تجزئة فلتوفيق سيدي معروف فلدفج 

فلبيضاء، 20270، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

Z 5 HOLDING شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

محمد فلخامس فقامة كلزيوم 

فلطابق فلرفبع جقم 7ج كليز - 0000  

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122155

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (29

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 Z 5 (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.HOLDING

فلشركة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلقابضة.

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

محمد فلخامس فقامة كلزيوم فلطابق)

فلرفبع جقم)7ج)كليز)-)0000 )مرفكش)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 500.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
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 2.750 (: فلزهيد) محمد  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيدة سعاد فلزهيد):)600)حصة)
بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد فليز د فلزهيد):)550)حصة)
بقيمة)100)دجهم للحصة).

 550 (: فلزهيد) سلمان  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيدة رنة فلزهيد):)550)حصة)
بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسيد)-)عنوفنه(ف)).).).)..

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فلزهيد  محمد  فلسيد 
فلويدفن) فملحامد ة  بوسالية  دوفج 

0000 )مرفكش فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
26) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2220ج1.
2Iج9

موثق محمد فالدجي�شي

BRILLO CERAME
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

موثق محمد فالدجي�شي
جج، شاجع فلجيش فمللكي، فقامة 
فالسماعلية، تطوفن ، 0 0ج9، 

تطوفن فملغرب
BRILLO CERAME شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي برشيد، 
رماعة فملربكيين، طريق خريبكة، 
كلم 5,ج1 - 26100 برشيد فملغرب.

جفع جأسمال فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.11859
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2022 20) نا ر) في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
من) أي  دجهم«) (5 .900.000»
«100.000)دجهم«)إلى)»55.000.000 
تقد م حصص) (: عن طريق) دجهم«)

نقد ة أو عينية.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) بربشيد  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)77.
Iجج9

TRACOMPT

SOCHMACO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تعيين مسيب رد د للشركة

TRACOMPT
 BOULEVARD(HASSAN(II(N°71
 BENSLIMANE(BENSLIMANE،
13000، BENSLIMANE(MAROC

SOCHMACO شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي لالمريم 
بلوك س جقم 266 بنسليمان 000ج1 

بنسليمان فملغرب.
تعيين مسيب رد د للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
59ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 أبريل) (26 فملؤجخ في)
فلسيد(ة)) للشركة  رد د  مسيب 

حمدي أشرف كمسيب وحيد
تبعا إلقالة مسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 27 بتاجيخ) سليمان  برن  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)700.
I ج9

SOCIETE SEJD SARL

OBZT FOOD SARL AU 
إعالن متعدد فلقرفجفت

SOCIETE SEJD SARL
 RES SOUFIANE RUE HASSAN
 IBN(OUAZZANE(N 6 ، 90000،

TANGER MAROC
 OBZT FOOD SARL AU »شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: 
 MANSOUR ADDAHBI

 RESIDENCE(MAYSIL 1 ER
 ETAGE(N 31 - 90000 TANGER

.MAROC

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.116941
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)15)درنرب)2021
تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

(: 1)تغييب نشاط فلشركة) قرفج جقم)
فلذي  نص على ما لي:)تم تغييب نشاط)
فلشركة من)»فستغالل و تسييب محل)
»خدمات) إلى) (« فلسريعة) للوربات 

فلكمبيوتر و فالشغال في فلكمبيوتر«.
تغييب تسمية فلشركة:) (2 قرفج جقم)
تغييب) تم  ما لي:) على  فلذي  نص 
 OBZT FOOD«(تسمية فلشركة من
 GOPRO INFO« إلى) (« (SARL AU

. » SARL AU
قرفج جقم)ج)تحويل فملقر فالرتماعي)
تم) ما لي:) على  فلذي  نص  فلحالي:)
تحويل فملقر فالرتماعي فلحالي للشركة)
 MANSOUR ADDAHBI (« من)
 RESIDENCE MAYSIL 1 ER ETAGE
 »N(31(-(90000(TANGER(MAROC
 RESIDANCE ANNECY , ج.« إلى)
 eme ETAGE ,RUE SANHAJA N 10

.» -(90000(TANGER(MAROC
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم)2):)فلذي  نص على ما لي:)
 OBZT(«(تم تغييب تسمية فلشركة من
 GOPRO« إلى) (« (FOOD SARL AU

. » INFO SARL AU
على) فلذي  نص  (: ج) جقم) بند 
من) فلشركة  نشاط  تغييب  تم  ما لي:)
للوربات) محل  تسييب  و  »فستغالل 
فلكمبيوتر) »خدمات  إلى) (« فلسريعة)

وعمل فلكمبيوتر«.
على) فلذي  نص  (: جقم) ) بند 
فالرتماعي) فملقر  تحويل  تم  ما لي:)
 MANSOUR (« من) للشركة  فلحالي 
 ADDAHBI RESIDENCE
 MAYSIL( 1( ER( ETAGE( N( 31( -
إلى) (»90000 TANGER MAROC
 RESIDANCE ANNECY , ج. eme»
 ETAGE( ,RUE( SANHAJA( N( 10( -

.» 90000 TANGER MAROC

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)555.

5Iج9

ste(cofiguer(sarl

STE AHL ANGAD
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

STE AHL ANGAD شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مزكيتام 

فملركز ررسيف - 5100ج ررسيف 

فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.707

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تقرج حل) (2021 نونرب) (17 فملؤجخ في)

ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 

 STE AHL ANGAD(فلشريك فلوحيد

مبلغ جأسمالها)10.000)دجهم وعنوفن)

فملركز) مزكيتام  فإلرتماعي  مقرها 

5100ج)ررسيف فملغرب) (- ررسيف)

نتيجة ل):)لم تحقق في جبح.

و حدد مقر فلتصفية ب مزكيتام)

ررسيف) 5100ج) (- فملركز ررسيف)

فملغرب.)

و عين:

و) فمزيان  فلكبيب  فلسيد(ة))

عنوفنه(ف))دوفج فنكيد مزكيتام تادجت)

فملغرب) ررسيف  5100ج) ررسيف)

كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية.
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) فالبتدفئية بجرسيف بتاجيخ)

2022)تحت جقم)1221/2021.
936I

ste(cofiguer(sarl

 SOCIETE BUILDING
EXPORT

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تغييب نشاط فلشركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
 SOCIETE BUILDING EXPORT
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فالرتماعي وكالة 

فالسكان فلطابق فالج�شي حي فلنجد - 
5100ج ررسيف فملغرب.

تغييب نشاط فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.1975-2021/57
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم تغييب) (2021 0ج)درنرب) فملؤجخ في)
نشاط فلشركة من)»فشغال مختلفة)
فو فلبناء«)إلى)»-فلنقل فلدولي و فلوطني)

للبضائع لحساب فلغيب)
-فلحرف فلخزفية و فلفخاج«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) فالبتدفئية بجرسيف بتاجيخ)

2022)تحت جقم)1/2021 12.
7Iج9

Annonce BO

AFRIDATA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

Annonce BO
10، زنقة وفشنطن فلطابق فلسفلي 

جقم ٤ ، 20060، فلدفج فلبيضاء 
Maroc

AFRIDATA شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : مرس 

سلطان ،  2 زنقة عمر فلسالوي 
فلطابق ج جقم  1 - 20000 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
587ج9ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
2021)تقرج حل) 08)درنرب) فملؤجخ في)
مسؤلية) ذفت  شركة  (AFRIDATA
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد مبلغ)
وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)
مقرها فإلرتماعي مرس سلطان)،) 2 
زنقة عمر فلسالوي فلطابق)ج)جقم) 1 
-)20000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب نتيجة)

لعدم تحقيق فلهدف فالرتماعي.
و عين:

فلسيد(ة))عبد فلقادج فلحرشاوي و)
عنوفنه(ف))عين فلحوزي فلحي فالدفجي)
كمصفي) فملغرب  شفشاون  (90000

(ة))للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
مرس) وفي  (2021 درنرب) ج2) بتاجيخ)
فلسالوي) عمر  زنقة  (2 (، سلطان)
فلدفج) (20000 (- جقم) 1) ج) فلطابق)

فلبيضاء)فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2  فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)809615.
8Iج9

FIDUCIAIRE NAKHIL

 STE D’ETUDE ET TRAVAUX
 DU GRAND MAGHREB

««E.T.G.M.A
إعالن متعدد فلقرفجفت

FIDUCIAIRE NAKHIL
 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim(El(Khattabi(Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 STE D’ETUDE ET TRAVAUX DU
 »GRAND(MAGHREB »E.T.G.M.A

»شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: سيدي 
غانم تجزئة جقم 52  - - مرفكش 

فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.6271

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)

فملؤجخ في)27)درنرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فملصادقة على هبة فلسيد فملصطفى)

بلقيش لفائدة أبنائه شفيق بلقيش،)

بلقيش) مهدي  و  بلقيش  صوفية 

أصل) من  فرتماعية  حصة  (9.600

ج1080)حصة فرتماعية فلتي  ملكها)

بشركة فلدجفسات و فألشغال للمغرب)

»E.T.G.M.A«(فلكبيب

قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

تعيين فلسيد فملصطفى بلقيش مسيبف)

رد دف إلى ران  فملسيب فلحالي فلسيد)

شفيق بلقيش ملدة غيب محددة)

قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)

7،) 1)و)16)من) تعد ل فلفصول)6،)

فلقانون فألسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)6:)فلذي  نص على ما لي:)

فالحتماعي) فلرأسمال  توزيع  كيفية 

فملتخذة) للقرفجفت  تبعا  فلشركاء) على 

من طرف فلجمع فلعام فالستثنائي

بند جقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)

فالرتماعية) فلحصص  توزيع  كيفية 

فملتخذة) للقرفجفت  تبعا  فلشركاء) على 

من طرف فلجمع فلعام فالستثنائي

على) فلذي  نص  جقم) 1:) بند 

تسيب فلشركة من قبل فلسيد) ما لي:)

فملصطفى) فلسيد  و  بلقيش  شفيق 

بلقيش ملدة غيب محددة

على) فلذي  نص  (:16 جقم) بند 

توقيع فلعقود و فلوثائق باسم) ما لي:)

فلشركة أصبح مخوال ألحد فملسيب ن)

دون تخصيص.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

27) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)132269.

9Iج9

RIF CONSEIL SARL

 SOCIETE SETTOUT TRAV -

SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 SOCIETE(SETTOUT(TRAV - SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : دوفج 

فزوزفت والد ستوت زف و فلناظوج - 

62000 فملغرب فملغرب.

قفل فلتصفية
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج1898.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

2021)تقرج حل) 15)درنرب) فملؤجخ في)

 SOCIETE(SETTOUT(TRAV(-(SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة مبلغ)
وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)

والد) فزوزفت  دوفج  فإلرتماعي  مقرها 

ستوت زف و فلناظوج)-)62000)فملغرب)

فملغرب نتيجة ل-)أزمة فلقطاع.

و عين:

و) فلكريم  عبد  فردي  فلسيد(ة))

ستوت) والد  فزوزفت  دوفج  عنوفنه(ف))
زف و فلناظوج)62000)فلناظوج فملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)

دوفج) وفي  (2021 درنرب) (15 بتاجيخ)

(- فلناظوج) زف و  ستوت  والد  فزوزفت 

62000)فلناظوج فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضوج بتاجيخ)0ج)درنرب)

2021)تحت جقم)4766.

9 0I
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مكت  فملحاسبة

YOGOTEX
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكت  فملحاسبة
ج1 شاجع يعقوب فملنصوج جقم 

ج1/ 1 تطوفن ، 000ج9، تطوفن 
فملغرب

YOGOTEX شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع ربل 
بوغافر زنقة 7 جقم  2 - 000ج9 

تطوفن فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

55ج0ج
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 شتنرب) (17
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.YOGOTEX
فالستيبفد) (: غرض فلشركة بإ جاز)

وفلتصد ر)
نقل ففلبضائع فلدولية).

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
ربل بوغافر زنقة)7)جقم) 2)-)000ج9 

تطوفن فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد عبد هللا فلحسوني):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلحسوني) هللا  عبد  فلسيد 
جقم) (6 عنوفنه(ف))ربل مشلفين زنقة)

25)شقة)10 000ج9)تطوفن فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فلحسوني) هللا  عبد  فلسيد 
جقم) (6 عنوفنه(ف))ربل مشلفين زنقة)

25)شقة)10 000ج9)تطوفن فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
أكتوبر) فالبتدفئية بتطوفن بتاجيخ)06)

2021)تحت جقم)0 9ج.
9 1I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 GROUPE MANSOURI
 HILALI TRAVAUX

««G.M.H.T
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 IMB. 57 RUE(IBN(MAJA

 L›HABITAT(FES(FES، 300000،
FES MAROC

 GROUPE MANSOURI HILALI
TRAVAUX »G.M.H.T« شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 60 

فلطابق فلثاني مكت  جقم 11 تجزئة 
فلوفاء طريق صفرو - 0000ج فاس 

فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

710 1
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 17) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)
 GROUPE MANSOURI HILALI

.»TRAVAUX »G.M.H.T
غرض فلشركة بإ جاز):)مقاولة في)

فألشغال فلعامة و أشغال فلبناء.
 60 جقم) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
تجزئة) (11 فلطابق فلثاني مكت  جقم)
فاس) 0000ج) (- طريق صفرو) فلوفاء)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 600.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

فملنصوجي) فلرفيع  عبد  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  000.ج) (:

للحصة).
000.ج  (: فلهاللي) فلعايش  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فملنصوجي) فلرفيع  عبد  فلسيد 
جقم) 1  (1 معموجة) زنقة  عنوفنه(ف))

نررس د)0000ج)فاس فملغرب.
فلهاللي عنوفنه(ف)) فلعايش  فلسيد 
جقم) 0)زنقة)02)بلوك س فملررة وفد)

فاس)0000ج)فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فملنصوجي) فلرفيع  عبد  فلسيد 
جقم) 1  (1 معموجة) زنقة  عنوفنه(ف))

نررس د)0000ج)فاس فملغرب
فلهاللي عنوفنه(ف)) فلعايش  فلسيد 
جقم) 0)زنقة)02)بلوك س فملررة وفد)

فاس)0000ج)فاس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)26) نا ر)2022 

تحت جقم)99ج.

9 2I

COFISCOM

CALLBERK
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

CALLBERK شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 60 
زنقة فلسلطان موالي محمد حي 
فلحسني - 63300 بركان فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
8271

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) ج2)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.CALLBERK
مركز) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالتصال.
 60 جقم) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
حي) محمد  موالي  فلسلطان  زنقة 

فلحسني)-)63300)بركان فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
(: أحمد) فلسيد  سعيدي  فلسيد 
500)حصة بقيمة)100)دجهم للحصة)
 500 (: حسام) هللا  عبد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
أحمد) فلسيد  سعيدي  فلسيد 
عنوفنه(ف))102)زنقة فلسلطان موالي)
بركان) (63300 فلحسني) حي  محمد 

فملغرب.
فلسيد عبد هللا حسام عنوفنه(ف))
حي) نها  عماجة  دجعة  وفد  شاجع  (86

فملسيبة)63300)بركان فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
أحمد) فلسيد  سعيدي  فلسيد 
عنوفنه(ف))102)زنقة فلسلطان موالي)
بركان) (63300 فلحسني) حي  محمد 

فملغرب
فلسيد عبد هللا حسام عنوفنه(ف))
حي) نها  عماجة  دجعة  وفد  86شاجع 

فملسيبة)63300)بركان فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
26) نا ر) بتاجيخ) بربكان  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)150.
Iج 9
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SOCOJUFI SARL

CAFE LA MARMOTE

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

قفل فلتصفية

SOCOJUFI SARL

 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA(BOURGOGNE ،

20040، CASABLANCA(MAROC

 CAFE LA MARMOTE

شركة ذفت مسؤلية محدودة

 ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : 10 زنقة 

فلشرفجدة فلطابق فلسفلي دجب لوبيال 

بوجكون - 20000 فلدفجفلبيضاء 

فملغرب.

قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

. 85005

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تقرج) (2021 درنرب) (01 في) فملؤجخ 

شركة) (CAFE LA MARMOTE حل)

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك)

 100.000 جأسمالها) مبلغ  فلوحيد 

 10 فإلرتماعي) دجهم وعنوفن مقرها 

زنقة فلشرفجدة فلطابق فلسفلي دجب)

لوبيال بوجكون)-)20000)فلدفجفلبيضاء)

فلشركاء) إلرماع  نتيجة  فملغرب 

وموففقتهم على تصفية فلشركة.

و عين:

و) فلوجفجي  جشيد  فلسيد(ة))

عنوفنه(ف))251)زنقة فبو زيد فلدفدو�شي)

فلدفجفلبيضاء) (20000 فملعاجيف)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)

10)زنقة) 2021)وفي) 01)درنرب) بتاجيخ)

فلشرفجدة فلطابق فلسفلي دجب لوبيال)

فلدفجفلبيضاء) (20000 (- بوجكون)

فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808798.

9  I

Y2S DISTRIBUTION

Y2S DISTRIBUTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

Y2S DISTRIBUTION

 N° 33, 10ème(Etage(côté

 droit(Imm(Semiramis, Angle

 Rue Kamal Mohamed et Rue

 Faker(Mohamed, Sidi(Belyout,

Casablanca، 20000، فلدفج 

فلبيضاء فملغرب

Y2S DISTRIBUTION شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 

 Résidence Espace Porte Ghandi,

 187 Bd(Ghandi(Imm(A(Magasin

 Nasr 1 Casablanca - 20026

فلدفجفلبيضاء فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.366523

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تحويل) (2021 01) نا ر) فملؤجخ في)

للشركة) فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

 Résidence Espace Porte« من)

 Ghandi, 187 Bd Ghandi Imm

 A Magasin Nasr 1 Casablanca

فملغرب«) فلدفجفلبيضاء) (-( 20026

 N°( 33,( 10ème( Etage( côté« إلى)

 droit Imm Semiramis, Angle

 Rue Kamal Mohamed et Rue

 Faker Mohamed, Sidi Belyout,

Casablanca(-(20000)فلدفجفلبيضاء)

فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 05 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

أبريل)2021)تحت جقم)11جج77.

9 5I

RIF CONSEIL SARL

 SOCIETE SETTOUT TRAV

-SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 SOCIETE(SETTOUT(TRAV -SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي : دوفج 

فزوزفت والد ستوت زف و فلناظوج - 

62000 فلناظوج فملغرب.

قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج1898.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

2021)تقرج حل) 15)درنرب) فملؤجخ في)

 SOCIETE(SETTOUT(TRAV(-SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة مبلغ)

وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)

والد) فزوزفت  دوفج  فإلرتماعي  مقرها 

ستوت زف و فلناظوج)-)62000)فلناظوج)

فملغرب نتيجة ل-)أزمة فلقطاع.

و عين:

و) فردي  فلكريم  عبد  فلسيد(ة))

ستوت) والد  فزوزفت  دوفج  عنوفنه(ف))

زف و فلناظوج)62000)فملغرب فلناظوج)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)

دوفج) وفي  (2021 درنرب) (15 بتاجيخ)

(- فلناظوج) زف و  ستوت  والد  فزوزفت 

62000)فلناظوج فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالناضوج بتاجيخ)0ج)درنرب)

2021)تحت جقم)4767.

946I

مكت  فملحاسبة

 SERVICES AUTO EL
YAACOUBI

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

مكت  فملحاسبة

ج1 شاجع يعقوب فملنصوج جقم 

ج1/ 1 تطوفن ، 000ج9، تطوفن 

فملغرب

 SERVICES AUTO EL YAACOUBI

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع فبو 

فلعباس فلسبتي جقم 28 - 000ج9 

تطوفن فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

30265

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 غشت) ج1)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.SERVICES AUTO EL YAACOUBI

صيانة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفصالح فملركبات.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)شاجع فبو)

000ج9  (- (28 جقم) فلسبتي  فلعباس 

تطوفن فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلسيد  اسين فليعقوبي)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
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فلسيد  اسين فليعقوبي عنوفنه(ف))
جقم) (11 شاجع عبد هللا فلفخاج زنقة)
000ج9  كويلما) (1 شقة) ط1) (1 

تطوفن فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد  اسين فليعقوبي عنوفنه(ف))
جقم) (11 شاجع عبد هللا فلفخاج زنقة)
000ج9  كويلما) (1 شقة) ط1) (1 

تطوفن فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
أكتوبر) فالبتدفئية بتطوفن بتاجيخ)06)

2021)تحت جقم)3627.

9 7I

STE MONYAS

SOAM MEDICAL
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

STE MONYAS
 AV.PRINCE MY ABDELLAH

 RUE(EL(BLAIDA(LAAYOUNE ،
LAAYOUNE ،70000 فملغرب

SOAM MEDICAL شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 115 
حي خط فلرملة 01 فلعيون - 70000 

فلعيون فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

5 99ج
في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 06) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 SOAM(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MEDICAL

بيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وفالرهزة) فلصيدالنية  فملستحضرفت 

فلطبية.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)جقم)115 

حي خط فلرملة)01)فلعيون)-)70000 

فلعيون فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

100.000,00)دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد عبد فملنعم زهيب عنوفنه(ف))

فلجرفحي ق م م) للط   فملركز فالول 

فنزكان)80000)فنزكان فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد عبد فملنعم زهيب عنوفنه(ف))

فلجرفحي ق م م) للط   فملركز فالول 

فنزكان)80000)فنزكان فملغرب

فلسيدة لال سمية حميد فلبلغيتي)

فلطابق فلثالث) جج) فلشقة) عنوفنه(ف))

 80000 فكاد ر) فنزف  د اج  (6 عماجة)

فكاد ر فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

19) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)167.

9 8I

STE DOMICILE CONSEIL

STE W.ANAS SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV(MED(V ، 35100، ررسيف 

فملغرب

STE W.ANAS SARL شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 8ج 
زنقة مرفكش حي فلسعادة ررسيف - 

5100ج ررسيف فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.1051

 بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي
تم) (2022 12) نا ر) في) فملؤجخ 
بمبلغ) فلشركة  جأسمال  جفع 
من) أي  دجهم«) (500.000« قدجه)
«1.500.000)دجهم«)إلى)»2.000.000 
تقد م حصص) (: عن طريق) دجهم«)

نقد ة أو عينية.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
27) نا ر) فالبتدفئية بجرسيف بتاجيخ)

2022)تحت جقم)2022/ج 12.
9 9I

SOCOJUFI SARL

 BROTHERS OF GOOD
WORKS IMPORT EXPORT
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
قفل فلتصفية

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA(BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA(MAROC

 BROTHERS OF GOOD WORKS
IMPORT EXPORT شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي : 10 زنقة 
فلشرفجدة فلطابق فلسفلي دجب لوبيال 
بوجكون 10 زنقة فلشرفجدة فلطابق 
فلسفلي دجب لوبيال بوجكون 20000 

فلدفجفلبيضاء فملغرب.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
.378063

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 01)درنرب) فملؤجخ في)
 BROTHERS OF GOOD WORKS
ذفت) شركة  (IMPORT EXPORT
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 
 100.000 جأسمالها) مبلغ  فلوحيد 
 10 فإلرتماعي) دجهم وعنوفن مقرها 
زنقة فلشرفجدة فلطابق فلسفلي دجب)
فلشرفجدة) زنقة  (10 بوجكون) لوبيال 
فلطابق فلسفلي دجب لوبيال بوجكون)
فملغرب نتيجة) فلدفجفلبيضاء) (20000
على) وموففقتهم  فلشركاء) إلرماع 

تصفية فلشركة.

و عين:

فلسيد(ة))عمر فلسوبي و عنوفنه(ف))
عين) (10 جقم) (12 حي فلشباب عماجة)

فملغرب) فلدفجفلبيضاء) (20000 فلشق)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
10)زنقة) 2021)وفي) 01)درنرب) بتاجيخ)

فلشرفجدة فلطابق فلسفلي دجب لوبيال)
فلطابق) فلشرفجدة  زنقة  (10 بوجكون)

 20000 فلسفلي دجب لوبيال بوجكون)

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 18 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808796.

950I

JIYAR JAOUAD

AMINO-BER
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،

63300، BERKANE(MAROC

AMINO-BER شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم  0 

شاجع عالل فلفا�شي حي فملسيبة بركان 

- 63300 بركان فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج827

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.AMINO-BER
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بإ جاز) فلشركة  غرض 
فلفوفكه) تصد روفستيبفد  (:

وفلخضروفت
بيع وشرفء)فملنتجات فلنباتية

تجاجة.
جقم) 0  (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
شاجع عالل فلفا�شي حي فملسيبة بركان)

-)63300)بركان فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
0جج  (: فلسيد عزفزي عبد فملجيد)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
0 ج  (: فلسيد عزفزي محمد أمين)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيدة عزفزي أميمة):)0جج)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فملجيد) عبد  عزفزي  فلسيد 
عنوفنه(ف))جقم) 0)شاجع عالل فلفا�شي)
بركان) (63300 بركان) فملسيبة  حي 

فملغرب.
أمين) محمد  عزفزي  فلسيد 
 82 عنوفنه(ف))تجزئة أ ت سعيد جقم)
بلوك)1)أ ت ملول)80000)أ ت ملول)

فملغرب.
عنوفنه(ف)) أميمة  عزفزي  فلسيدة 
 1 بلوك) (82 جقم) أ ت سعيد  تجزئة 
أ ت ملول)80000)أ ت ملول فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (
وموفطن مسيبي فلشركة:

فملجيد) عبد  عزفزي  فلسيد 
عنوفنه(ف))جقم) 0)شاجع عالل فلفا�شي)
بركان) (63300 بركان) فملسيبة  حي 

فملغرب
أمين) محمد  عزفزي  فلسيد 
 82 عنوفنه(ف))تجزئة أ ت سعيد جقم)
بلوك)1)أ ت ملول)80000)أ ت ملول)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
27) نا ر) بتاجيخ) بربكان  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)64/2022.

951I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

O2 EXECUTIVE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
 RUE(TARIK(IBN(ZIAD(N°10,

 2EME(ETAGE(APPT(N°6 GUELIZ
 MARRAKECH .، 40000،
MARRAKECH MAROC

O2 EXECUTIVE شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة 
سلمى تكنة فلغول شقة جقم 7  
كيليز مرفكش - 0000  مرفكش 

فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.96163

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تمت) (2021 درنرب) (18 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
لطفي فلعرفبي) (ة)) تفويت فلسيد)
100)حصة فرتماعية من أصل)100 
غيثة بناني) (ة)) حصة لفائدة فلسيد)

فسمرس بتاجيخ)18)درنرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
بتاجيخ) 2) نا ر) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم) 210ج1.

952I

CAFE HR FELIZ

CAFE HR FELIZ
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

CAFE HR FELIZ
حي فلصفا ، 000ج2، بني مالل 

فملغرب
CAFE HR FELIZ شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فلصفا 

بني مالل 000ج2 بني مالل فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

17ج12

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (09

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 CAFE (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.HR FELIZ

غرض فلشركة بإ جاز):)مقهى.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)حي فلصفا)

بني مالل)000ج2)بني مالل فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

:)600)حصة) فلسيد ج�شى حضيب)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

  00 (: فملصطفى) حضيب  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) حضيب  ج�شى  فلسيد 

 10 جقم) ج) بلوك) فلبوهرلوي  تجزئة 

000ج2)بني مالل فملغرب.

فلسيد حضيب فملصطفى عنوفنه(ف))

 10 جقم) ج) بلوك) فلبوهرلوي  تجزئة 

000ج2)بني مالل فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيدة فدوى تخصيتي عنوفنه(ف))

 2700  1396 جقم) (01 فلنخيلة) حي 

قلعة فلسرفغنة فملغرب

عنوفنه(ف)) حضيب  ج�شى  فلسيد 

 10 جقم) ج) بلوك) فلبوهرلوي  تجزئة 

000ج2)بني مالل فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) فالبتدفئية ببني مالل بتاجيخ)

2022)تحت جقم)7 .

Iج95

RAYASS DES TRAVAUX INDUSTRIELS

 RAYASS DES TRAVAUX

INDUSTRIELS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

 RAYASS DES TRAVAUX

INDUSTRIELS

 SAFI,BLOC 12 N°196 LOTS

RIAD ، 46000، SAFI(MAROC

 RAYASS DES TRAVAUX

INDUSTRIELS شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فسفي. 

بلوك 12 جقم 196 حي فلرياض - 

46000 فسفي فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

12 27

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (20

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 RAYASS DES TRAVAUX (:

.INDUSTRIELS

غرض فلشركة بإ جاز):)شركة نقل)

فلبضائع لحساب فلغيب.

فسفي.) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
(- فلرياض) حي  (196 جقم) (12 بلوك)

46000)فسفي فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
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فلسيد  اسين عنضوج عنوفنه(ف))
فسفي) م.ج  غيالن  فلخد ر  زنقة  (25

46000)فسفي فملغرب.
فلسيد  اسين عنضوج عنوفنه(ف))
فسفي) م.ج  غيالن  فلخد ر  زنقة  (25

46000)فسفي فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد  اسين عنضوج عنوفنه(ف))
فسفي) م.ج  غيالن  فلخد ر  زنقة  (25

46000)فسفي فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
19) نا ر) بتاجيخ) بآسفي  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)-.

95 I

AKERDOUSSE

AKERDOUSSE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

AKERDOUSSE
55 شاجع فلزجقطوني فضاء 

فلزجقطوني فلطابق 1 جقم ج حي 
فملستشفيات 55 شاجع فلزجقطوني 
فضاء فلزجقطوني فلطابق 1 جقم 
ج حي فملستشفيات، 20000، 

فلدفجفلبيضاء فملغرب
AKERDOUSSE شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي كم 07 
طريق فزموج - 20000 فلدفجفلبيضاء 

فملغرب.
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.19 815

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 18) نا ر) فملؤجخ في)
للشركة) فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
 20000 (- طريق فزموج) (07 »كم) من)
»55)شاجع) إلى) فملغرب«) فلدفجفلبيضاء)
فلزجقطوني فضاء)فلزجقطوني فلطابق)
 20000 (- حي فملستشفيات) ج) جقم) (1

فلدفجفلبيضاء)فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)جج8088.

955I

fidcc

SALMANI CASH
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE(SIDATI , RES(AL(FIRDOUS

 IMM(F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC

SALMANI CASH شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فملشروع 
 GH4- فألندل�شي. فملتجر 1 فألندلس
فملحمد ة - 20000 فملحمد ة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
297 1

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

. SALMANI CASH
أدفء) (- (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
عملية فلسلف أو فلقروض فملستلمة)
(صندوق) فلضمان) أو  فلدفع  أو 

فلضمان))أو فإل دفع
فملحلية) فملالية  فلتحويالت  (-

وفلدولية..
فملشروع) (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
 GH4- فألندلس) (1 فملتجر) فألندل�شي.)
فملحمد ة)-)20000)فملحمد ة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

(: فلسلماني) فلد ن  نوج  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
(: فلسلماني) فلد ن  نوج  فلسيد 

1000)بقيمة)100)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلسلماني) فلد ن  نوج  فلسيد 
عنوفنه(ف))إقامة فلكوثر)ج)،)مبنى ب)،)
شقة)20)،)فلطابق) )سيدي معروف)
،)فلدفج فلبيضاء)2000)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسلماني) فلد ن  نوج  فلسيد 
عنوفنه(ف))إقامة فلكوثر)ج)،)مبنى ب)،)
شقة)20)،)فلطابق) )سيدي معروف)
،)فلدفج فلبيضاء)2000)فلدفج فلبيضاء)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فالبتدفئية باملحمد ة بتاجيخ)27) نا ر)

2022)تحت جقم)ج19.
956I

SOCOJUFI SARL

H.S BRICOLAGE MAROC
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA(BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA(MAROC
H.S BRICOLAGE MAROC شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي  19 شاجع 
ج�شى كد رة مد نة فلجمعة - 20000 

فلدفجفلبضاء فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
7 700ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
2021)تقرج حل) 10)درنرب) فملؤجخ في)
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
 H.S BRICOLAGE فلوحيد) فلشريك 
 100.000 جأسمالها) مبلغ  (MAROC
دجهم وعنوفن مقرها فإلرتماعي) 19 
(- شاجع ج�شى كد رة مد نة فلجمعة)
نتيجة) فملغرب  فلدفجفلبضاء) (20000
وموففقتهم على) فلشركاء) إرماع  (: ل)

تصفية فلشركة.
و حدد مقر فلتصفية ب) 19)شاجع)
ج�شى كد رة مد نة فلجمعة)-)20000 

فلدفجفلبضاء)فملغرب.)
و عين:

فلسيد(ة))هشام سونة و عنوفنه(ف))
 2 100 دوفج ف ت فلرخى سيدي علي)

فزموج فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (
فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 
تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 
فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)9 8088.

957I

SOCOJUFI SARL

BENLOULA PIECE AUTO
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

قفل فلتصفية

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA(BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA(MAROC
BENLOULA PIECE AUTO شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي : 10 زنقة 
فلشرفجدة فلطابق فلسفلي دجب لوبيال 
بوجكون 10 زنقة فلشرفجدة فلطابق 
فلسفلي دجب لوبيال بوجكون 20000 

فلدفجفلبيضاء فملغرب.
قفل فلتصفية

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
.337685
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بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج) (2021 ماجس) (05 في) فملؤجخ 
 BENLOULA PIECE AUTO حل)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 
دجهم) (100.000 جأسمالها) مبلغ 
زنقة) (10 فإلرتماعي) مقرها  وعنوفن 
فلشرفجدة فلطابق فلسفلي دجب لوبيال)
فلطابق) فلشرفجدة  زنقة  (10 بوجكون)
 20000 فلسفلي دجب لوبيال بوجكون)
إلرماع) نتيجة  فملغرب  فلدفجفلبيضاء)
تصفية) على  وموففقتهم  فلشركاء)

فلشركة.
و عين:

بنلولة) محمد   فلسيد(ة))
حي فلفردوس ح م) (163 و عنوفنه(ف))
(ة)) 0000 )مرفكش فملغرب كمصفي)

للشركة.
و قد تم فنعقاد فلجمعية فلختامية)
10)زنقة) 2021)وفي) 05)ماجس) بتاجيخ)
فلشرفجدة فلطابق فلسفلي دجب لوبيال)
فلطابق) فلشرفجدة  زنقة  (10 بوجكون)
 20000 فلسفلي دجب لوبيال بوجكون)

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 18 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808797.

958I

AM CONSULTING

ERLA PROM SARL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC

ERLA PROM SARL شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 26 ,زنقة 
مرس فلسلطان، فلشقة ج،فلطابق 
فألول - 90 20 فلدفج فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
 529.1 1

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 أكتوبر) (10

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 ERLA (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

. PROM SARL

منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي.
:)26),زنقة) عنوفن فملقر فالرتماعي)

ج،فلطابق) فلشقة) فلسلطان،) مرس 

فألول)-)90 20)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد الموفلي محمد):)00 )حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

  00 (: محمد) فلرررفجي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد الموفلي سعيد):)200)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) محمد  الموفلي  فلسيد 
26)سيدي معروف) جقم) ج) تجزئة أنا)

20520)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

فلسيد فلرررفجي محمد عنوفنه(ف))
26)سيدي معروف) جقم) ج) تجزئة أنا)

20520)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

عنوفنه(ف)) سعيد  الموفلي  فلسيد 

سيدي) جج) بلوك و جقم) فلنجاح  حي 

فلبيضاء) فلدفج  (20520 معروف)

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) محمد  الموفلي  فلسيد 
26)سيدي معروف) جقم) ج) تجزئة أنا)

20520)فلدفج فلبيضاء)فملغرب

فلسيد فلرررفجي محمد عنوفنه(ف))
26)سيدي معروف) جقم) ج) تجزئة أنا)

20520)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.

عنوفنه(ف)) سعيد  الموفلي  فلسيد 
سيدي) جج) بلوك و جقم) فلنجاح  حي 
فلبيضاء) فلدفج  (20520 معروف)

فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بالدفج فلبيضاء)بتاجيخ)-)تحت)

جقم)-.
959I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

O2 EXECUTIVE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تعيين مسيب رد د للشركة

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
 RUE(TARIK(IBN(ZIAD(N°10,

 2EME(ETAGE(APPT(N°6 GUELIZ
 MARRAKECH .، 40000،
MARRAKECH MAROC

O2 EXECUTIVE شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة 
سلمى تكنة فلغول شقة جقم 7  
كيليز مرفكش - 0000  مرفكش 

فملغرب.
تعيين مسيب رد د للشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.96163

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
2021)تم تعيين) 18)درنرب) فملؤجخ في)
بناني) مسيب رد د للشركة فلسيد(ة))

فسمرس غيثة كمسيب وحيد
تبعا لقبول فستقالة فملسيب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
بتاجيخ) 2) نا ر) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم) 210ج1.
960I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

O2 EXECUTIVE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
جفع جأسمال فلشركة

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
 RUE(TARIK(IBN(ZIAD(N°10,

 2EME(ETAGE(APPT(N°6 GUELIZ

 MARRAKECH .، 40000،

MARRAKECH MAROC

O2 EXECUTIVE شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فقامة 

سلمى تكنة فلغول شقة جقم 7  

كيليز مرفكش - 0000  مرفكش 

فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.96163

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تم) (2021 درنرب) (18 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 

من) أي  دجهم«) (2.900.000»

»000.000.ج  إلى) دجهم«) (10.000»

تقد م حصص) (: عن طريق) دجهم«)

نقد ة أو عينية.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2) نا ر) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم) 210ج1.

961I

AM CONSULTING

COMPLETIS SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

COMPLETIS SARL AU شركة 

ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي زنقة فوالد 
زيان، عماجة 86 ، محل جقم  1 ، - 

21000 فلدفج فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

9ج5291
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في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 01) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.COMPLETIS SARL AU
تجاجة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فألقمشة.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)زنقة فوالد)
(- (، محل جقم) 1) (، (86 عماجة) زيان،)

21000)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فلسيد  اسين عضرحمي)

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عضرحمي) فلسيد  اسين 
(، (20 زنقة) (، (2 فلحدفوية) عنوفنه(ف))
جقم)6،)20460)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عضرحمي) فلسيد  وسف 
(، (20 زنقة) (، (2 فلحدفوية) عنوفنه(ف))
جقم)6،)20460)فلدفج فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بالدفج فلبيضاء)بتاجيخ)-)تحت)

جقم)-.
962I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

O2 EXECUTIVE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
توسيع نشاط فلشركة)

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
 RUE(TARIK(IBN(ZIAD(N°10,

 2EME(ETAGE(APPT(N°6 GUELIZ
 MARRAKECH .، 40000،

MARRAKECH MAROC

O2 EXECUTIVE شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فالرتماعي فقامة 

سلمى تكنة فلغول شقة جقم 7  

كيليز مرفكش - 0000  مرفكش 

فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.96163

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تمت) (2021 درنرب) (18 في) فملؤجخ 

نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):

-فالستثماج في فلخاجج في فلعقاجفت)

و فملعامالت فملالية

فملشاجكة في جفس مال فلشركات) (-

في فملغرب وفي فلخاجج).

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

بتاجيخ) 2) نا ر) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم) 210ج1.

963I

فئتمانية بوعرفة

STE TAJMINE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

فئتمانية بوعرفة
جقم9  زنقة فلدفج فلبيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة فملغرب

STE TAJMINE شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

بوعنان زنقة 05 - 61102 بني 

تاريت فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

1011

في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  1) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.TAJMINE

رميع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

و) فملنجمية  و  فملعدنية  فالشغال 

فشغال) فملقالع-) و  فملنارم  فسغالل 

فملختلفة-) فالشغال  رميع  و  فلبناء)

رميع عمليات فلتصد ر و فالستبفد.

شاجع) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

بوعنان زنقة)05)-)61102)بني تاريت)

فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

مبلغ جأسمال فلشركة:)000.000.ج 

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: محمد) فمرريج  فلسيد 

حصة بقيمة)1.000)دجهم للحصة).

(: فلجباج) عبد  فالشعري  فلسيد 

دجهم) (1.000 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

فلسيد فلخملي�شي عبد هللا):)1.000 

حصة بقيمة)1.000)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) محمد  فمرريج  فلسيد 

 61252 تالسينت) فلصباب  دوفج 

تالسينت فملغرب.

فلجباج) عبد  فالشعري  فلسيد 
زياد) بن  طاجق  زنقة  عنوفنه(ف)) ج)

سطات) (52000 سطات) فحمد  فبن 

فملغرب.

هللا) عبد  فلخملي�شي  فلسيد 

عنوفنه(ف))1ج)سانتو دومنكو ليغانيس)

فسبانيا)100000)مدجيد فسبانيا.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) محمد  فمرريج  فلسيد 

 61252 تالسينت) فلصباب  دوفج 

تالسينت فملغرب

هللا) عبد  فلخملي�شي  فلسيد 

عنوفنه(ف))1ج)سانتو دومنكو ليغانيس)

فسبانيا)100000)مدجيد فسبانيا.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

26) نا ر) بتاجيخ) بفجيج  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)05/2022.

964I

ACCURCONSULTING

STE MOROWOOD SARL

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

ACCURCONSULTING

 IMM1 APPT 5 3EME(ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA فملغرب

STE MOROWOOD SARL شركة 

ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلرقم ج 

شاجع فلسطين حي فلقدس 2 فلشطر 

2 خريبكة - 25000 خريبكة فملغرب.

تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.6777

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2022 12) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

فلد ن) صالح  (ة)) فلسيد) تفويت 

جشدي)75)حصة فرتماعية من أصل)

225)حصة لفائدة فلسيد)(ة))منصف)

فدمو بتاجيخ)12) نا ر)2022.

محمد جشدي) (ة)) فلسيد) تفويت 

 225 حصة فرتماعية من أصل) (75

منصف) (ة)) فلسيد) لفائدة  حصة 

فدمو بتاجيخ)12) نا ر)2022.

محمد بوزكوج) (ة)) تفويت فلسيد)

 225 حصة فرتماعية من أصل) (75

منصف) (ة)) فلسيد) لفائدة  حصة 

فدمو بتاجيخ)12) نا ر)2022.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

26) نا ر) فالبتدفئية بخريبكة بتاجيخ)

2022)تحت جقم)72.

965I
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 FIDUCIAIRE CONFIANCE(فئتمانية فلثقة فلعيون

LAAYOUNE

RHÉSUS PRIVÉ
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE فئتمانية فلثقة فلعيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شاجع عالل بن عبد هللا فملر�شى 
فلعيون ، 72000، فملر�شى فلعيون 

فملغرب

RHÉSUS PRIVÉ شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي عماجة نهج 

فلعيد فلصغيب زنقة سناء حي فلسالم 

- 70000 فلعيون. فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

 0007

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 20) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.RHÉSUS PRIVÉ

مركز) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

تكوين فللغات.)دعم وتعزيز فلدجوس.)

فملدج�شي) فلدعم  فألمية.) محاجبة 

فلحاسبات) مجال  في  وفلتدجي  

وفلتحضيب) وفإلبدفع  فملهاجفت  وتقوية 

قصر) وفملسابقات.) لالمتحانات 

فالرتماعات وفملؤتمرفت.....

عنوفن فملقر فالرتماعي):)عماجة نهج)

فلعيد فلصغيب زنقة سناء)حي فلسالم)-)

70000)فلعيون.)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

  00 (: سيوطي) فلحسن  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد أ من سيوطي):)100)حصة)
بقيمة)100)دجهم للحصة).

  00 (: بنعثمان) جشيد  فلسيد 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 100 (: فنزيض) حسناء) فلسيدة 
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلحسن سيوطي عنوفنه(ف))
حمادي) بن  صالح  بن  بالل  زنقة 
فلعيون) (70000 حي فلقسم) (02 جقم)

فملغرب.
عنوفنه(ف)) سيوطي  أ من  فلسيد 
حمادي) بن  صالح  بن  بالل  زنقة 
فلعيون) (70000 حي فلقسم) (02 جقم)

فملغرب.
عنوفنه(ف)) بنعثمان  جشيد  فلسيد 

كندف)70000)كندف كندف.
فلسيدة حسناء)فنزيض عنوفنه(ف))
 20000  66 جقم) (01 زنقة) فالففة 

فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء)

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) سيوطي  أ من  فلسيد 
زنقة بالل بن صالح بن حمادي جقم)
02)حي فلقسم)70000)فلعيون فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
27) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)208/2022.
966I

INTELVALIA

INTELVALIA
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

INTELVALIA
26 زنقة مرس فلسلطان فلطابق 

1 فلشقة جقم ج ، 20100، 
فلدفجفلبيضاء فملغرب

INTELVALIA شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 26 زنقة 
مرس فلسلطان فلطابق 1 فلشقة 

جقم ج - 20000 فلدفجفلبيضاء فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

528725

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  0) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.INTELVALIA

مربمج و) (: غرض فلشركة بإ جاز)

محلل فلربفمج فملعلوماتية.
زنقة) (26 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)

مرس فلسلطان فلطابق)1)فلشقة جقم)

ج)-)20000)فلدفجفلبيضاء)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد عبد فلصمد فلنشاد):)500 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

 500 (: فلنشاد) حسناء) فلسيدة 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلنشاد) فلصمد  عبد  فلسيد 

عماجة) فلتوزير  إقامة  عنوفنه(ف))

 20000 فلشق) عين  (2 فلطابق) س 

فلدفجفلبيضاء)فملغرب.

ففنشاد عنوفنه(ف)) فلسيدة حسناء)
فلطابق) جقم) 10) (10 زنقة) مندجونا 

فلدفجفلبيضاء) (20000 فلشق) عين  (2

فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلنشاد) فلصمد  عبد  فلسيد 

عماجة) فلتوزير  إقامة  عنوفنه(ف))

 20000 فلشق) عين  (2 فلطابق) س 

فلدفجفلبيضاء)فملغرب

ففنشاد عنوفنه(ف)) فلسيدة حسناء)
فلطابق) جقم) 10) (10 زنقة) مندجونا 

فلدفجفلبيضاء) (20000 فلشق) عين  (2

فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 28 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808658.

967I

hicham(zoufi

AYMEUX
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

hicham(zoufi

 lot(chateau(n 71 temara ،

12000، TEMARA(MAROC

AYMEUX شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 28 شاجع 

موالي إسماعيل شقة جقم 19 

حسان فلرباط - 10020 فلرباط 

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج  157

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 08) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.AYMEUX

فشغال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وكذلك) فلغابات  وفشغال  فلبناء)

فلطرق.

28)شاجع) عنوفن فملقر فالرتماعي):)

موالي إسماعيل شقة جقم)19)حسان)

فلرباط)-)10020)فلرباط فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
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(: فلصباح) فمين  محمد  فلسيد 
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلصباح) فمين  محمد  فلسيد 
عنوفنه(ف))فمل)ج)فضافي جقم)57)ح ي)

م فلرباط)10100)فلرباط فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلصباح) فمين  محمد  فلسيد 
عنوفنه(ف))فمل)ج)فضافي جقم)57)ح ي)

م فلرباط)10100)فلرباط فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
27) نا ر) بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)121677.
968I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

SUARDIAZ MAROC
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
جفع جأسمال فلشركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%
 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
SUARDIAZ MAROC شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مكت  
8208 قطاع 8 مستوى 2 ميناء 
طنجة فملتوسط ))مد نة طنجة - 

90000 طنجة فملغرب.
جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.83655

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تم) (2021 درنرب) ج1) في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
أي) دجهم«) (5.000.000,00»
إلى) دجهم«) (1.000.000,00« من)
(: عن طريق) دجهم«) (6.000.000,00»

تقد م حصص نقد ة أو عينية.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)ج25020.

969I

ABDO PROMO

ABDO PROMO
إعالن متعدد فلقرفجفت

ABDO PROMO
55 شاجع فلزجقطوني فضاء 

فلزجقطوني فلطابق 1 جقم ج حي 
فملستشفيات 55 شاجع فلزجقطوني 
فضاء فلزجقطوني فلطابق 1 جقم 
ج حي فملستشفيات، 20000، 

فلدفجفلبيضاء فملغرب
ABDO PROMO »شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي: 55 شاجع 
فلزجقطوني فضاء فلزجقطوني 

فلطابق 1 جقم ج حي فملستشفيات 55 
شاجع فلزجقطوني فضاء فلزجقطوني 
فلطابق 1 جقم ج حي فملستشفيات 

20000 فلدفجفلبيضاء فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
529ج0ج.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في) 2)نونرب)2021

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
راما) فملجيد  عبد  فلسيد  تفويت 
أصل) من  فرتماعية  حصة  (1000
1000)حصة لفائدة فلسيد موسيف)

حسن بتاجيخ) 2)نونرب2021.
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

قبول فستقالة مسيب للشركة
قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)

قبول شريك رد د للشركة
قرفج جقم) :)فلذي  نص على ما لي:)

تعيين مسيب رد د للشركة
قرفج جقم)5:)فلذي  نص على ما لي:)

تحيين فلنظام فالسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

بند جقم)6):)فلذي  نص على ما لي:)
تغييب في فسماء)مالكي فلحصص)

بند جقم)7:)فلذي  نص على ما لي:)
تغييب في فسماء)مالكي فلرأس فملال

على) فلذي  نص  جقم) 1:) بند 
ما لي:)تغييب مسيب فلشركة

على) فلذي  نص  (:15 جقم) بند 
ما لي:)تغييب فمضاء)مسيب فلشركة

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 17 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)808622.

970I

SAGASUD

TRIZAL TRANS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD
شاجع فالميب موالي عبد هللا جقم ج2 
 LAAYOUNE، 70000، فلعيون

LAAYOUNE فملغرب
TRIZAL TRANS شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

فلوحدة 02 شاجع جفس فلخيمة جقم 
2ج فلعيون - 70000 بوردوج فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
39963

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 19) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.TRIZAL TRANS
ما) كل  (: بإ جاز) فلشركة  غرض 
ونقل) فلبضائع  نقل  بنقل-)  تعلق 

لحساب فلغيب).
تجزئة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
شاجع جفس فلخيمة جقم) (02 فلوحدة)
2ج)فلعيون)-)70000)بوردوج فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد عبدهللا فلزفل):)750)حصة)
بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد  حيا بن فبرفو):)250)حصة)
بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فلزفل  عبدهللا  فلسيد 
سيدي) دوفج تالث نعبيد ف ت فلرخاء)

ففني)85200)سيدي ففني فملغرب.
فلسيد  حيا بن فبرفو عنوفنه(ف))0  
تجزئة فغبالو حي فليغ تيزنيت)85000 

تزنيت فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) فلزفل  عبدهللا  فلسيد 
سيدي) دوفج تالث نعبيد ف ت فلرخاء)

ففني)85200)سيدي ففني فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
20) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)2022/ 17.

971I

Cap Conseils

MAINETTI SMACO
إعالن متعدد فلقرفجفت

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,ج0ج
20390، Casablanca(Maroc
MAINETTI SMACO »شركة 

فملساهمة«
وعنوفن مقرها فالرتماعي: 5 -46 

فلحي فلصناعي والد صالح بوسكوجة - 
27182 فلدفج فلبيضاء فملغرب.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: -.

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)01) وليوز)ج201

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
على) فلذي  نص  (:1 جقم) قرفج 
فستبدفل توقيع فلسيد جشيد) ما لي:)
بوجقادي بتوقيع فلسيدة إلهام كامل.
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قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)

فلعقود) رميع  على  فلتوقيع  سيتم 

فلخاصة بالشركة من قبل فلسيد عز)

فلد ن بوزبع و فلسيدة إلهام كامل

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

ج1:)فلذي  نص على) بند جقم بند)

رميع فلعقود فمللزمة للشركة) ما لي:)

،)مهما كانت)،)موقعة بشكل صحيح)

أو) (/ من قبل جئيس مجلس فإلدفجة و)

فلوكيل فملعين من قبل مجلس فإلدفجة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 08 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 وليوز)ج201)تحت جقم)00527298.

972I

SM SOUTH CAPITAL

PLEXIMA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
جفع جأسمال فلشركة

SM SOUTH CAPITAL

 IMAN(CENTER(ETAG 11 N 8

 RUE(MED(ERRACHID (derrière

 la(bourse(bd(des(FAR )، 20000،

CASABLANCA MAROC

PLEXIMA شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 

موجيتانيا جقم 80 فلحي فلصناعي 

سيدي فلربنو�شي. - 20600 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب.

جفع جأسمال فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.198691

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تم) (2021 درنرب) 1ج) في) فملؤجخ 

بمبلغ) فلشركة  جأسمال  جفع 

أي) دجهم«) (10.000.000« قدجه)

إلى) دجهم«) (10.000.000« من)

طريق) عن  دجهم«) (20.000.000»

فلشركة) د ون  مع  مقاصة  إررفء) (:

فملحددة فملقدفج و فملستحقة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 26 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)7ج8099.
Iج97

فتمانية فلحر

FIDEL-GARD
إعالن متعدد فلقرفجفت

فتمانية فلحر
229 تجزئة فبن تاشفين فزلي مرفكش 

مرفكش مناجة، 0000 ، مرفكش 
فملغرب

FIDEL-GARD »شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة«

 DR :وعنوفن مقرها فالرتماعي
 BOURASS(AIT(IMOUR - -

MARRAKECH فملغرب.
»إعالن متعدد فلقرفجفت«

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 
.43861

بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
فملؤجخ في)29)درنرب)2016

تم فتخاذ فلقرفجفت فلتالية:)
قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)
فلتي  ملكها) فلحصص  عن  تنازل 
وفلحر) فلكون  مصطفى  فلسيدفن 
لصالح) 100حصة  فلعدد) بورمعة 

فلسيد مهد فملجيد
قرفج جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
إلى) للشركة  فلقانوني  فلشكل  تغييب 
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 

بشريك وحيد
قرفج جقم)ج:)فلذي  نص على ما لي:)

تغييب فلنشاط)
قرفج جقم) :)فلذي  نص على ما لي:)
فستقالة فملسيب فلقد م وتعيين فلسيد)

مهد فملجيد مسيبف رد دف
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)
بند جقم)2:)فلذي  نص على ما لي:)
فلبناء) فشغال  هو  فملزفول  فلنشاط 

وفلتعميب وفلتهيئة وبيع فملوفد
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فربف ر) (01 بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2017)تحت جقم)ج8558.
97 I

CONSEIL ALJABAL

 STE LA VIE AZ TRAVAUX
SARL AU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CONSEIL ALJABAL

 AV(HASSAN(II(AZILAL(AZILAL،

22000، AZILAL(MAROC

 STE LA VIE AZ TRAVAUX SARL

AU شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج ف ت 

علي ف وسف تربوشت فزيالل 22000 

فزيالل فملغرب 

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

 929

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 05) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 STE LA(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. VIE AZ TRAVAUX SARL AU

,مختلف) (: غرض فلشركة بإ جاز)

و) مختلفة  (فشغال  وفلبناء) فألعمال 

متنوعة).

:)دوفج ف ت) عنوفن فملقر فالرتماعي)

علي ف وسف تربوشت فزيالل)22000 

فزيالل فملغرب).

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

مبلغ جأسمال فلشركة:)1.000.000 

دجهم،)مقسم كالتالي:

 10.000 (: محمد) مليان  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) محمد  مليان  فلسيد 

تربوشت) ف وسف  علي  ف ت  دوفج 

22000)فزيالل فملغرب).

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) محمد  مليان  فلسيد 

تربوشت) ف وسف  علي  ف ت  دوفج 

22000)فزيالل فملغرب)

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

بتاجيخ) 2) نا ر) بازيالل  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)1 .

975I

CMA GESTION

ERGO CALL
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE(APT°22 RUE(IMAM

 ALI(HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ERGO CALL شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم   

إقامة أسمر بلوك أ1 شاجع محمد 

فلسادس فلحي فلشتوي - 0000  

مرفكش فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.109961

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تم تحويل) (2021 نونرب) (05 فملؤجخ في)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 
شاجع) إقامة أسمر بلوك أ1) »جقم) )

(- فلشتوي) فلحي  فلسادس  محمد 
»جقم) إلى) فملغرب«) مرفكش  ( 0000

إقامة أسمر بلوك أ2)شاجع محمد) ( 

  0000 (- فلشتوي) فلحي  فلسادس 

مرفكش فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

26) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)952.

976I
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مكت  معيشة للحسابات و فألستشاجفت فلجبائية

WD TRANS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تفويت حصص

مكت  معيشة للحسابات و 

فألستشاجفت فلجبائية

حي فلسالم بلوك E جقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 200 1، سيدي سليمان 

فملغرب

WD TRANS شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي مكت  جقم 

ج فقامة فلياسمين 25 شاجع يعقوب 

فملنصوج - 000 1 فلقنيطرة فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.58629

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

تمت) (2022 17) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

تفويت فلسيد)(ة)) اسين فلعكباني)

أصل) من  فرتماعية  حصة  (1.000

(ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (1.000

17) نا ر) بتاجيخ) فلرف�شي  فدجيس 

.2022

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)26) نا ر)

2022)تحت جقم)85ج.

977I

distra conseils

BERRASSTRAV
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

distra conseils

جقم 2 بلوك 21 فلطابق فلثاني فلحي 

فلحسني ، 0000 ، مرفكش فملغرب

BERRASSTRAV شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي دوفج 

فوزكيطة فكفاي ف ت ف موج مرفكش. 

- 0272  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122167

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.BERRASSTRAV

-أعمال) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

مختلفة فو فعمال فلبناء.

-مطوج فلعقاجفت وفملباني.

دوفج) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

فوزكيطة فكفاي ف ت ف موج مرفكش.)

-)0272 )مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: برفس) فدجيس  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) برفس  فدجيس  فلسيد 
ف موج) ف ت  فكفاي  فوزكيطة  دوفج 

مرفكش.)0272 )مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) برفس  فدجيس  فلسيد 
ف موج) ف ت  فكفاي  فوزكيطة  دوفج 

مرفكش.)0272 )مرفكش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

26) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)132226.

978I

CABINET FICOR

SOBENIT
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

حل شركة

CABINET FICOR

12 زنقة فألقحوفن إقامة فلناس 

بوسجوج ، 20200، فلدفج فلبيضاء 

فملغرب

SOBENIT شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد(في 

طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 9 إقامة 

فلريف ج بلوك ج فلشقة 2 مرس 

فلخيب - 12000 تماجة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

ج1107.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

2021)تقرج حل) 10)شتنرب) فملؤجخ في)

ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 

مبلغ) (SOBENIT فلوحيد) فلشريك 

وعنوفن) دجهم  (10.000 جأسمالها)

فلريف) إقامة  (9 فإلرتماعي) مقرها 

(- فلخيب) مرس  (2 فلشقة) ج) بلوك) ج)

12000)تماجة فملغرب نتيجة ل):)غياب)

فملوفجد فملالية وحدة فملنافسة).

إقامة) (9 و حدد مقر فلتصفية ب)

مرس) (2 فلشقة) ج) بلوك) ج) فلريف)

فلخيب)-)12000)تماجة فملغرب.)

و عين:

فلسيد(ة))عائشة برفق و عنوفنه(ف))

ردة فلعربية) 0ج222) شاجع فلتحلية)

فلسعود ة كمصفي)(ة))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدود فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقود  تبليغ  محل  و  فملخابرة 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

درنرب) (08 بتاجيخ) بالرباط  فلتجاجية 

2021)تحت جقم)ج1 120.

979I

ملياء)فلحيبش

 STE TRANSACTION
HASSANE SARLAU

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

ملياء فلحيبش
جقم   تجزئة عماج ، 50ج 2، سيدي 

بنوج فملغرب

 STE TRANSACTION HASSANE

SARLAU شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد(في 

طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي فلعرفان 
كرفج جقم 02 فلزمامرة سيدي بنوج 
سيدي بنوج 50ج 2 سيدي بنوج 

فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.2109

 بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي
تقرج) (2021 درنرب) 1ج) في) فملؤجخ 

محدودة) مسؤلية  ذفت  شركة  حل 

 STE فلوحيد) فلشريك  ذفت 

 TRANSACTION HASSANE

جأسمالها) مبلغ  (SARLAU

مقرها) وعنوفن  دجهم  (10.000.000

 02 جقم) كرفج  فلعرفان  فإلرتماعي 
بنوج) سيدي  بنوج  سيدي  فلزمامرة 

50ج 2)سيدي بنوج فملغرب نتيجة ل)

:)نشاط ضعيف ال يغطي فملصاجيف.

و حدد مقر فلتصفية ب فلعرفان)
فلزمامرة سيدي بنوج) (02 كرفج جقم)
بنوج) سيدي  50ج 2) بنوج) سيدي 

فملغرب.)

و عين:

و) حسان  فلغني  عبد  فلسيد(ة))

فلزمامرة) فلشباب  حي  0ج) عنوفنه(ف))
بنوج) سيدي  50ج 2) بنوج) سيدي 

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند فإلقتضاء)فلحدود فملفروضة)

محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 

و) فلعقود  تبليغ  محل  و  فملخابرة 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاجيخ) بنوج  بسيدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)12.
980I

FICOMO

شركة بيع وشراء البيظ
(S.V.A.E(

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

FICOMO
حي فلعبادي زنقة مكناس جقم 2ج 

تماجة ، 12000، تماجة فملغرب
 (S.V.A.E)شركة بيع وشرفء فلبيظ
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزفة 

باناصر 02 عماجة 8  جقم فملحل 02 
تماجة - 12000 تماجة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
135265

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 10) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.(S.V.A.E)بيع وشرفء)فلبيظ
بمقت�شى) (: غرض فلشركة بإ جاز)
 2022 10) نا ر) عقد عرفي مؤجخ في)
لشركة) فالسا�شي  فلقانون  فعدفد  تم 
دفت مسؤولية محدودة دفت فلشريك)
فلتالية:شكل) باملميزفت  فلوحيد 
مسؤولية) دفت  شركة  فلشركة:)

محدودة دفت فلشريك فلوحيد
تسمية فلشركة:)شركة بيع وشرفء)

(S.V.A.E)فلبيض
فلبيض) غرض فلشركة:بيع وشرفء)

بالجملة وفلتقسيط

 2 بالناصر) فلشركة:تجزفة  مقر 
عماجة)8 )محل جقم)02)تماجة

فرلها) من  تاسست  فلتي  ة  فملد 
فلشركة):99)سنة

 100000 فلشركة) جفسمال  مبلغ 
دجهم مقسم كالتالي

 1000: فلسيد عبدفلرشيد فلجيد)
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة

تخصم) فلصافية:) فلنتيجة  توزيع 
كاحتياط قانوني وفلباقي  وزع) (0.5%

بالتساوي
تجزفة) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
 02 8 )جقم فملحل) 02)عماجة) باناصر)

تماجة)-)12000)تماجة فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد عبدفلرشيدفلجيد):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
فلجيد) فلرشيد  عبد  فلسيد 
مرس) (18 جقم) ج0) سكتوج) عنوفنه(ف))

فلخيب تماجة)12000)تماجة فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلجيد) عبدفلرشيد  فلسيد 
مرس) (18 جقم) ج0) سكتوج) عنوفنه(ف))

فلخيب تماجة)12000)تماجة فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
28) نا ر) بتاجيخ) بتماجة  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)21ج7.
981I

فألستاذة مريم فلغياتي

 SOCIETE STIFAD DE
 CONSTRUCTION ET

NEGOCE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

فألستاذة مريم فلغياتي
مكات  باالص،شاجع عبدفلكريم 

فلخطابي ،فلطابق فلثالث،مكت  21 
، 000جج، فاس فملغرب

 SOCIETE STIFAD DE
 CONSTRUCTION ET NEGOCE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي تعاونية 

عزيزة فلعليا عين فلشقف - 0000ج 
فاس فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

5975ج.
فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تمت) (2021 20) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
محسن كرفمي) (ة)) تفويت فلسيد)
صنهاجي)000.ج)حصة فرتماعية من)
فلسيد) لفائدة  حصة  (6.000 أصل)
20) نا ر) فلحسن فملرحوم بتاجيخ) (ة))

.2021
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)28) نا ر)2022 

تحت جقم)465.
982I

Trefle(Conseil

SUBLIME FOOD
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص
Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca maroc
SUBLIME FOOD شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة
وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع عبد 
فلكريم فلخطابي زفوية فبن فألتيب جقم 
15 - 20250 فلدفجفلبيضاء فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.29 515
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) (20 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
 MULTI (ة)) فلسيد) تفويت 
FOOD(GROUP(SA(60.238)حصة)
حصة) (60.240 فرتماعية من أصل)
 MFG VIVO (ة)) فلسيد) لفائدة 
درنرب) (20 بتاجيخ) (HOLDING SA

.2021

 MULTI FOOD((ة)(تفويت فلسيد

GROUP SA 1)حصة فرتماعية من)

حصة لفائدة فلسيد) (60.240 أصل)

 VIVO ENERGY MAROC SA (ة))

بتاجيخ)20)درنرب)2021.

 TAOUFIK BEN((ة)(تفويت فلسيد

SOUDA(1.036)حصة فرتماعية من)

أصل)1.036)حصة لفائدة فلسيد)(ة))

بتاجيخ) (MFG VIVO HOLDING SA

20)درنرب)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

 27 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)810155.

Iج98

FOUZMEDIA

 Société ZERKTEN TRAV 

SARL AU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 Société ZERKTEN TRAV SARL 

AU شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 59 فقامة 

موالي عبدفلعزيز شاجع موالي 

عبدفلعزيز فلرقم   - 000 1 

فلقنيطرة فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63943

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 19) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
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عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 Société(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ZERKTEN TRAV SARL AU

:)مقاول في) غرض فلشركة بإ جاز)

فالشغال فملختلفة وفشغال فلبناء.

 59 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

شاجع) عبدفلعزيز  موالي  فقامة 

 1 000 (- موالي عبدفلعزيز فلرقم) )

فلقنيطرة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) عمر  فوجيك  فلسيد 

فلقنيطرة)000 1)فلقنيطرة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) عمر  فوجيك  فلسيد 

فلقنيطرة)000 1)فلقنيطرة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)25) نا ر)

2022)تحت جقم)-.

98 I

rochdi conseil

 SOCIETE ALBETON
SPECIAL DE TRAVAUX

شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

rochdi conseil

تجزئة فلقوفت فملساعدة جقم ج 1 

فلعيون ، 70000، فلعيون فملغرب

 SOCIETE ALBETON SPECIAL

DE TRAVAUX شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع فالميب 

موالي عبد هللا عماجة 01 جقم 05 

 AV. PRINCE(MOULAY فلعيون

 ABDELLAH(IMM. 01 N°05
LAAYOUNE 70000 فلعيون 

فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

719 ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تم تحويل) (2022 25) نا ر) فملؤجخ في)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

فالميب موالي عبد هللا عماجة) »شاجع 
 AV. PRINCE فلعيون) (05 جقم) (01

 MOULAY ABDELLAH IMM. 01
N°05(LAAYOUNE(70000)فلعيون)

»تجزئة فلوحدة بلوك د) إلى) فملغرب«)
 AV. PRINCE مكرج فلعيون) (85 جقم)

 MOULAY ABDELLAH IMM. 01
N°05(LAAYOUNE(70000)فلعيون)

فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

27) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)ج21.

985I

smaticomp

BUIL-DM
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،

casablanca maroc

BUIL-DM شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 151 شاجع 

فسامة بن زيد فلطابق 2 فلحي فاليسر 

ن ج حي فملعاجيف - 70ج20 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

0185ج5

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 19) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
BUIL- (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.DM
فلتبويج) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعقاجي.
 151 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلحي) (2 شاجع فسامة بن زيد فلطابق)
70ج20  (- فاليسر ن ج حي فملعاجيف)

فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: دجموك) مباجك  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 1000 (: دجموك) مباجك  فلسيدة 

بقيمة)100)دجهم.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) دجموك  مباجك  فلسيد 
 72 جقم) (8 زنقة) بوشنتوف  دجب 

20550)فلدفج فلبيضاء)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء)

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) دجموك  مباجك  فلسيد 
 72 جقم) (8 زنقة) بوشنتوف  دجب 

20550)فلدفج فلبيضاء)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 28 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)52ج810.
986I

CABINET BAHMAD

AZBIO ELYAS
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مرفكش بالزف عماجة د 1 شقة 
ب 21 فلطابق فلثاني رليز مرفكش 
إقامة مرفكش بالزف عماجة د 1 شقة 
ب 21 فلطابق فلثاني رليز مرفكش، 

0000 ، مرفكش فملغرب

AZBIO ELYAS شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي فملسيبة 

1، تجزئة فلدوحة فملنتدى 1-9ج، 

فملناجة - 0000  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122177

1ج  في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 درنرب)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 AZBIO(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ELYAS

مخترب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

تحاليل طبية أو كيميائية أو صناعية.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)حي فملسيبة)

(،1-39 فملنتدى) فلدوحة  تجزئة  (،1

فملناجة)-)0000 )مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد إ ريك ويلي،)أندجي،)ألفاجيز)

فلزيتون،) أجكان  (116 فيال) عنوفنه(ف))

فلشريفية)0000 )مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد إ ريك ويلي،)أندجي،)ألفاجيز)

فلزيتون،) أجكان  (116 فيال) عنوفنه(ف))

فلشريفية)0000 )مرفكش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

26) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2ج22ج1.

987I
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CABINET BAHMAD

LES VILLAS DE MYRIAM
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مرفكش بالزف عماجة د 1 شقة 
ب 21 فلطابق فلثاني رليز مرفكش 
إقامة مرفكش بالزف عماجة د 1 شقة 
ب 21 فلطابق فلثاني رليز مرفكش، 

0000 ، مرفكش فملغرب
LES VILLAS DE MYRIAM شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد
 D0-m وعنوفن مقرها فإلرتماعي

5جGH دفج أميبة« محافظة فلحوز، 
دفئرة تحناوت، بلد ة تامصلوحت، 

دوفج غنانمة ، تجزئة فلسمنه - 
0000  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 
ج12198

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 LES (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.VILLAS DE MYRIAM
غرض فلشركة بإ جاز):)كرفء)غرف)

مفروشة وفيالت مفروشة.
 D0-m (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلحوز،) محافظة  أميبة«) دفج  (GH5ج
تامصلوحت،) بلد ة  تحناوت،) دفئرة 
(- فلسمنه) تجزئة  (، غنانمة) دوفج 

0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 10.000 فلشركة:) جأسمال  مبلغ 

دجهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) فملارري  مريم  فلسيدة 

رماعة) سمناج  (63 جقم) فيال 

تامصلوحت)0000 )مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فملارري  مريم  فلسيدة 

رماعة) سمناج  (63 جقم) فيال 

تامصلوحت)0000 )مرفكش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

20) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1989ج1.

988I

THE RIGHT POINT

SAAS SECURITY
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة

THE RIGHT POINT

 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE

 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SAAS SECURITY شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي طريق 

فلنوفصر تكنوباجك - 20000 فلدفج 

فلبيضاء فملغرب.

تحويل فملقر فالرتماعي للشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

59ج209.

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

فملؤجخ في)21)درنرب)2021)تم تحويل)

من) للشركة  فلحالي  فالرتماعي  فملقر 

 20000 (- »طريق فلنوفصر تكنوباجك)

 261« إلى) فملغرب«) فلبيضاء) فلدفج 

شاجع عبد فملومن إقامة فالمل عماجة)

 20000 (- (19 فلطابق فلرفبع شقة) (B

فلدفج فلبيضاء)فملغرب«.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 25 بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية 

 نا ر)2022)تحت جقم)009ج.

989I

فألستاذة مريم فلغياتي

 SOCIETE STIFAD DE
 CONSTRUCTION ET

NEGOCE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

فألستاذة مريم فلغياتي
مكات  باالص،شاجع عبدفلكريم 

فلخطابي ،فلطابق فلثالث،مكت  21 
، 000جج، فاس فملغرب
 SOCIETE STIFAD DE

 CONSTRUCTION ET NEGOCE
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي تعاونية 
عزيزة فلعليا عين فلشقف - 0000ج 

فاس فملغرب.
تفويت حصص

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
5975ج.

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تمت) (2022 05) نا ر) في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
محسن كرفمي) (ة)) تفويت فلسيد)
صنهاجي)000.ج)حصة فرتماعية من)
فلسيد) لفائدة  حصة  000.ج) أصل)
05) نا ر) فلحسن فملرحوم بتاجيخ) (ة))

.2022
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)28) نا ر)2022 

تحت جقم)465.
990I

GESTION ALJANOUB

 SOCIETE DE PROMOTION
ET D›EDUCATION DU SUD
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوفن حي فلسعادة عماجة جقم 
2 فلطابق فلثالث فلعيون ، 70000، 

فلعيون فملغرب
 SOCIETE DE PROMOTION ET
D›EDUCATION DU SUD شركة 
ذفت مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي 

فلقصبة زنقة 12 جقم ج0 فلعيون - 

70000 فلعيون فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

40067

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022  2) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

 SOCIETE DE PROMOTION ET

. D’EDUCATION DU SUD

تسييب) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلعالي) فلتعليم  مؤسسات  رميع 

فلخاصة وفلكليات فلخاصة....

حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
(- فلعيون) ج0) جقم) (12 فلقصبة زنقة)

70000)فلعيون فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: بويفر) محمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) بويفر  محمد  فلسيد 

فلصد ق) بكر  فبو  شاجع  فملسيبة  حي 

مؤسسة فالمام مالك فلعيون)70000 

فلعيون فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) بويفر  محمد  فلسيد 

فلصد ق) بكر  فبو  شاجع  فملسيبة  حي 

مؤسسة فالمام مالك فلعيون)70000 

فلعيون فملغرب.
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
28) نا ر) بتاجيخ) بالعيون  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)5/2022 2.
991I

G.MAO.CCF

STE SARI SAL DIVERS
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تفويت حصص

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 2 

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE SARI SAL DIVERS شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 151 
تجزئة موالي فدجيس مررة فاس 

جقم 151 تجزئة موالي فدجيس مررة 
فاس 0000ج فاس فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.50985
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تمت) (2021 درنرب) (19 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):
(ة))محمد بوفتات) تفويت فلسيد)
أصل) من  فرتماعية  حصة  (500
عمر) (ة)) فلسيد) لفائدة  حصة  (500

فالنصاجي بتاجيخ)19)درنرب)2021.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)ج1) نا ر)2022 

تحت جقم)182/2022.
992I

PROXY FINANCE

VERA INVEST
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

PROXY FINANCE
زفوية شاجع يعقوب فملنصوج و شاجع 

عالل فلفا�شي ، عماجة جقم  2 
(فضاء فلصفوة) ، فلطابق فلثالث ، 
مكت  جقم ج2 ، 0000 ، مرفكش 

فملغرب
VERA INVEST شركة ذفت 

فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 107 
فلطابق فألول تجزئة سقر فلدفود ات 

مرفكش - 0000  مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122151
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 20) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 VERA (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.INVEST
منعش) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

عقاجي.
أشغال متنوعة في فلبناء.).

عنوفن فملقر فالرتماعي):)جقم)107 
فلطابق فألول تجزئة سقر فلدفود ات)

مرفكش)-)0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
مبلغ جأسمال فلشركة:)6.000.000 

دجهم،)مقسم كالتالي:
 20.000 (: حفيظ) لعتابي  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
فلسيد حروت مصطفى):)20.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).
 YALOVA( INVEST( : فلشركة)
دجهم) (100 بقيمة) حصة  (20.000

للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) حفيظ  لعتابي  فلسيد 
سعادة) رماعة  (564 جقم) (1 فآلفاق)

مرفكش)0000 )مرفكش فملغرب.
فلسيد حروت مصطفى عنوفنه(ف))
سيبع مرفكش) (160 دوفج فلربفدة جقم)

0000 )مرفكش فملغرب.
 YALOVA INVEST فلشركة)
فلتحت) فلطابق  (107 جقم) عنوفنه(ف))
فلدفود ات) سقر  تجزئة  فألج�شي 

مرفكش)0000 )مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) حفيظ  لعتابي  فلسيد 
سعادة) رماعة  (564 جقم) (1 فآلفاق)

مرفكش)0000 )مرفكش فملغرب

فلسيد حروت مصطفى عنوفنه(ف))

سيبع مرفكش) (160 دوفج فلربفدة جقم)

0000 )مرفكش فملغرب

عنوفنه(ف)) هشام  لعميبي  فلسيد 

ح م تجزئة بلبكاج)1)عماجة فبن طفيل)

مرفكش) ( 0000 أوه فلشقة مرفكش)

فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

26) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)-.

Iج99

SOUHAL CONSULTING

 Ste ELEGANCE
MARRAKECH

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة
تقليص هدف فلشركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 Ste ELEGANCE MARRAKECH

شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فالرتماعي تجزئة 

فلنخيل جقم 812 فالناجة مرفكش 

تجزئة فلنخيل جقم 812 فالناجة 

مرفكش 0000  مرفكش فملغرب.

تقليص هدف فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

114965

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)

فملؤجخ في)16)درنرب)2021)تم حذف)

فألنشطة فلتالية من نشاط فلشركة)

فلحالي):

مشغل فملخابز بعملية ميكانيكية.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

25) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2127ج1.

99 I

ملياء)فلحيبش

 STE NAOUMIA
 COMMUNICATION

SARLAU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

ملياء فلحيبش
جقم   تجزئة عماج ، 50ج 2، سيدي 

بنوج فملغرب
 STE NAOUMIA

 COMMUNICATION SARLAU
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 
فلشريك فلوحيد(في طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 264 
تجزئة فلفتح سيدي بنوج 50ج 2 

سيدي بنوج فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.19 9

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تقرج حل) (2022 21) نا ر) فملؤجخ في)
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
 STE NAOUMIA فلوحيد) فلشريك 
 COMMUNICATION SARLAU
دجهم) (10.000.000 جأسمالها) مبلغ 
 264 جقم) فإلرتماعي  وعنوفن مقرها 
50ج 2  بنوج) سيدي  فلفتح  تجزئة 
(: ل) نتيجة  فملغرب  بنوج  سيدي 

مدفخيل هزيلة ال تغطي فملصاجيف.
 264 ب) فلتصفية  مقر  حدد  و 
50ج 2  بنوج) سيدي  فلفتح  تجزئة 

سيدي بنوج فملغرب.)
و عين:

و) بنسعيد  فسماعيل  فلسيد(ة))
50ج 2  عنوفنه(ف))264)تجزئة فلفتح)
(ة)) كمصفي) فملغرب  بنوج  سيدي 

للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدود فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
و) فلعقود  تبليغ  محل  و  فملخابرة 

فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
 25 بتاجيخ) بنوج  بسيدي  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)ج1.
995I
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MORAFID CONSEILS

SWLB
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MORAFID CONSEILS

 N°258 LOT(AYOUR(AZZOUZIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SWLB شركة ذفت مسؤلية محدودة 

ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي نجد بالدي 

ف1 فلطابق 1 جقم ج1 مربوكة مرفكش 

 Marrakech 40000 Marrakech

فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122197

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 أكتوبر) (15

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

.SWLB(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

مقاولة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلبناء)وفالشغال فملختلفة.

نجد) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
مربوكة) ج1) جقم) (1 فلطابق) بالدي ف1)

 Marrakech  0000 مرفكش)

Marrakech)فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

(: فلكريم) عبد  فلبياض  فلسيد 

دجهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلكريم) عبد  فلبياض  فلسيد 
زفكوجة) خشع  تنسيطة  عنوفنه(ف))

Marrakech  0000)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلكريم) عبد  فلبياض  فلسيد 
زفكوجة) خشع  تنسيطة  عنوفنه(ف))

Marrakech  0000)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
27) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)5 22ج1.

996I

CHAOUER CONSEIL

BAYTI JANNA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

BAYTI JANNA شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم ج 
فملرك  فلحب�شي قرب مسجد طاجق 
بن زياد كازفبرطا - 90000 طنجة 

فململكة فملغربية
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

787ج12
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 12) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 BAYTI (: فإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.JANNA
تجاجة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالثاث و فملفروشات فملنزلية.

ج  جقم) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 
فلحب�شي قرب مسجد طاجق) فملرك  
طنجة) (90000 (- كازفبرطا) زياد  بن 

فململكة فملغربية.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
فلسيد محمد بنعالل):)100)حصة)

بقيمة)1.000)دجهم للحصة).)
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) بنعالل  محمد  فلسيد 
 1 زنقة) فلوجدة  فقامة  مسنانة  حي 
طنجة) (90000  63 جقم) (5 فلطابق)

فململكة فملغربية.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) بنعالل  محمد  فلسيد 
 1 زنقة) فلوجدة  فقامة  مسنانة  حي 
طنجة) (90000  63 جقم) (5 فلطابق)

فململكة فملغربية
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
25) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)250250.
997I

CHAOUER CONSEIL

NIADDO
إعالن متعدد فلقرفجفت

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

NIADDO »شركة ذفت فملسؤولية 
فملحدودة ذفت فلشريك فلوحيد«

وعنوفن مقرها فالرتماعي:  1 شاجع 
موالي فسماعيل فقامة موالي 

فسماعيل فلطابق ج جقم 9 - - طنجة 
فململكة فملغربية.

»إعالن متعدد فلقرفجفت«
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي: 

.123267
بمقت�شى فلجمع فلعام فالستثنائي)
تم فتخاذ) (2022 20) نا ر) فملؤجخ في)

فلقرفجفت فلتالية:)

قرفج جقم)1:)فلذي  نص على ما لي:)

فستقالة فلسيد عبد فلجليل فلعبيد)

من منصبه كمسيب فخر للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات)

فلنظام فألسا�شي فلتالية:)

على) فلذي  نص  (:12 جقم) بند 

ما لي:) قوم فلسيد عمر فلعبيد بتسييب)

فلشركة بمفرده

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

28) نا ر) بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)98ج250.

998I

N2M(CONSEIL-SARL

MEUBLES AZZOUZI
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

توسيع نشاط فلشركة)

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

MEUBLES AZZOUZI شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فالرتماعي بود ناج 

فملركز فلدجيوش - 62253 فلدجيوش 

فملغرب.

توسيع نشاط فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.119

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تمت) (2021 درنرب) ج2) في) فملؤجخ 

نشاط) إلى  فلتالية  فألنشطة  إضافة 

فلشركة فلحالي):

للبضائع) وفلدولي  فملحلي  فلنقل 

لصالح فلغيب و نقل فلبضائع لصالح)

فلغيب).

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

27) نا ر) فالبتدفئية بالدجيوش بتاجيخ)

2022)تحت جقم)16.

999I
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FIDUCIARE IITIMANE

2N PRINT
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
جفع جأسمال فلشركة

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER(ETAGE(VN
FES ، 30000، FES(MAROC

2N PRINT شركة ذفت مسؤلية 
محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي محافظة 
موالي يعقوب فملجال فلريفي عين 

فلشقف فقامة فلحلم فاس - 0000ج 
فاس فملغرب.

جفع جأسمال فلشركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.63021
بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2021 نونرب) (29 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
«0.000  )دجهم«)أي من)»660.000 
دجهم«) (1.100.000« إلى) دجهم«)
مقاصة مع د ون) إررفء) (: عن طريق)
فلشركة فملحددة فملقدفج و فملستحقة.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)21) نا ر)2022 

تحت جقم) 1ج.
1000I

G.MAO.CCF

STE SAISS CONSTRUCTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

جفع جأسمال فلشركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 2 

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

 STE SAISS CONSTRUCTION
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم  2 
شاجع فلحسن فلثاني فملد نة فلجد دة 
فاس جقم  2 شاجع فلحسن فلثاني 

فملد نة فلجد دة فاس 0000ج فاس 
فملغرب.

جفع جأسمال فلشركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.16427

بمقت�شى فلجمع فلعام فإلستثنائي)
تم) (2021 درنرب) (02 في) فملؤجخ 
قدجه) بمبلغ  فلشركة  جأسمال  جفع 
من) أي  دجهم«) (1.600.000»
 2.000.000« إلى) دجهم«) ( 00.000»
مقاصة) إررفء) (: طريق) عن  دجهم«)
مع د ون فلشركة فملحددة فملقدفج و)

فملستحقة.
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ)26) نا ر)2022 

تحت جقم)07/22 .

1001I

FOUZMEDIA

CONNECTARTCOM
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
CONNECTARTCOM شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 
فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 59 فقامة 
موالي عبدفلعزيز شاجع موالي 
عبدفلعزيز فلرقم   - 000 1 

فلقنيطرة فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63447
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعدفد فلقانون) (2021 درنرب) (06
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.CONNECTARTCOM

فلتوزيع) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلسينمائي.

 59 (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

شاجع) عبدفلعزيز  موالي  فقامة 

 1 000 (- موالي عبدفلعزيز فلرقم) )

فلقنيطرة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

عنوفنه(ف)) خالد  إلياس  فلسيد 

فلقنيطرة)000 1)فلقنيطرة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) خالد  إلياس  فلسيد 

فلقنيطرة)000 1)فلقنيطرة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 06 بتاجيخ) بالقنيطرة  فالبتدفئية 

درنرب)2021)تحت جقم)-.

1002I

N2M(CONSEIL-SARL

SOCIETE BYF
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تفويت حصص

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SOCIETE BYF شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

فلحسن فلثاني جقم 52ج-356 

فلعروي - 62000 فلناضوج فملغرب.

تفويت حصص
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.16873

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

تمت) (2021 درنرب) (17 في) فملؤجخ 

فملصادقة على):

(ة))محمد  حياوي) تفويت فلسيد)

أصل) من  فرتماعية  حصة  (1.000

1.000)حصة لفائدة فلسيد)(ة))خالد)

فلزفهري بتاجيخ)17)درنرب)2021.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم  (

26) نا ر) فالبتدفئية بالناضوج بتاجيخ)

2022)تحت جقم)164.

Iج100

MORAFID CONSEILS

BERTRACO
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

MORAFID CONSEILS

 N°258 LOT(AYOUR(AZZOUZIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BERTRACO شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي محل جقم 

2 فلطابق فلسفلي جقم 787 بلبكاج 

مرفكش - 0000  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122189

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 12) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.BERTRACO

تجاجة) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فالليات فلصناعية و فلفالحية

فشغال مختلفة.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)محل جقم)

بلبكاج) (787 جقم) فلسفلي  فلطابق  (2

مرفكش)-)0000 )مرفكش فملغرب.
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أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 
فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)
دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد برفدة فناس):)1.000)حصة)
بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد برفدة فناس عنوفنه(ف))جقم)
مرفكش) فملحمدي  فلحي  بلبكاج  (787

Marrakech  0000)فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد برفدة فناس عنوفنه(ف))جقم)
مرفكش) فملحمدي  فلحي  بلبكاج  (787

Marrakech  0000)فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
27) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)1 22ج1.
100 I

فئتمانية فملحاسبة وفلقانونية وفلضريبية سكينة

AUX PAINS DE PAPY
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

فئتمانية فملحاسبة وفلقانونية 
وفلضريبية سكينة

ج15 زنقة فبن خزيمة ج15 زنقة فبن 
خزيمة، 90000، طنجة فملغرب

AUX PAINS DE PAPY شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي مسنانة 

دوفج جهرفه مجمع فلقوفسم بلوك 81 
محل جقم   و 5 مسنانة دوفج جهرفه 
مجمع فلقوفسم بلوك 81 محل جقم 

  و 5 90000 طنجة فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.101687

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
تقرج حل) (2020 نونرب) (01 فملؤجخ في)
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
 AUX PAINS DE فلوحيد) فلشريك 
PAPY)مبلغ جأسمالها)600.000)دجهم)

مسنانة) فإلرتماعي  مقرها  وعنوفن 

 81 دوفج جهرفه مجمع فلقوفسم بلوك)

مسنانة دوفج جهرفه) (5 و) محل جقم) )

مجمع فلقوفسم بلوك)81)محل جقم)  

و)5 90000)طنجة فملغرب نتيجة ل):)

صعوبة فملجال.

و حدد مقر فلتصفية ب مسنانة)

بلوك) فلقوفسم  مجمع  جهرفه  دوفج 

 90000 فملغرب) (5 و) 81)محل جقم) )

طنجة فملغرب.)

و عين:

فحرفج) بنخي  فملغرب  فلسيد(ة))

طنجة) (90000 جشيد) عنوفنه(ف)) و 

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية)

-(:

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

نونرب) (11 بتاجيخ) بطنجة  فلتجاجية 

2020)تحت جقم)85 8ج2.

1005I

OUR EXPERT

INVEST TP SUD
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

INVEST TP SUD شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 597 

تجزئة فملساج طريق أسفي مرفكش - 

0000  مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122211

في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 18) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.INVEST TP SUD

فألشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعمومية)

بيع موفد فلبناء)

تارر.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)جقم)597 

(- تجزئة فملساج طريق أسفي مرفكش)

0000 )مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

فلسيد مصطفى فمهاوش):)1.000 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فمهاوش) مصطفى  فلسيد 

دوفج فلزغاندة تامنصوجت) عنوفنه(ف))

مرفكش)0000 )مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فمهاوش) مصطفى  فلسيد 

دوفج فلزغاندة تامنصوجت) عنوفنه(ف))

مرفكش)0000 )مرفكش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

27) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)2255ج1.

1006I

مكت  أخياج خد جة

NATUVIA
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

مكت  أخياج خد جة

شاجع فلجيش فمللكي فقامة ف مان 

طابق   جقم 7 تطوفن ، 000ج9، 

تطوفن فملغرب

NATUVIA شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد(في 

طوج فلتصفية)

وعنوفن مقرها فإلرتماعي شاجع 

موالي فسماعيل فقامة أسامة جقم 

5  بلوك أ جقم 9 طنجة طنجة 

90000 طنجة فملغرب.

حل شركة
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 

.102717

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 

2021)تقرج حل) 20)درنرب) فملؤجخ في)

ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 

مبلغ) (NATUVIA فلوحيد) فلشريك 

وعنوفن) دجهم  (100.000 جأسمالها)

موالي) شاجع  فإلرتماعي  مقرها 

فسماعيل فقامة أسامة جقم)5 )بلوك)

أ جقم)9)طنجة طنجة)90000)طنجة)

ماد ة) ظروف  (: ل) نتيجة  فملغرب 

بسب  ظروف فلجائحة كوفيد)19.

شاجع) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 

جقم) أسامة  فقامة  فسماعيل  موالي 

طنجة) طنجة  (9 جقم) أ  بلوك  ( 5

90000)طنجة فملغرب.)

و عين:

و) فلرزويقي  فيصل  فلسيد(ة))

فقامة) فلجوالن  شاجع  عنوفنه(ف))

جقم) 10  (12 شقة) (5 مربوكة طابق)

(ة)) تطوفن فملغرب كمصفي) 000ج9)

للشركة.

فلحدود) فإلقتضاء) وعند  (

فملخولة) فلصالحيات  على  فملفروضة 

تبليغ) محل  و  فملخابرة  محل  لهم 

فلعقود و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)
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باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
10) نا ر) بتاجيخ) بتطوفن  فالبتدفئية 

2022)تحت جقم)9ج2.

1007I

OUR EXPERT

GMC GLOBAL
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 GMC GLOBAL

شركة ذفت مسؤلية محدودة
ذفت فلشريك فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي جقم 597 
تجزئة فملساج طريق أسفي مرفكش - 

0000  مرفكش فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

ج12221
في) مؤجخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
 GMC (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

.GLOBAL
فألشغال) (: غرض فلشركة بإ جاز)

فلعمومية)
بيع موفد فلبناء)

تارر.
عنوفن فملقر فالرتماعي):)جقم)597 
(- تجزئة فملساج طريق أسفي مرفكش)

0000 )مرفكش فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلسيد فمحمد وفلحروج)
حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-
وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فمحمد وفلحروج عنوفنه(ف))
ترمكيت) فلجنوبية  فلجد د  تكمي 

وجزفزفت)5000 )وفجزفزفت فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
فلسيد فمحمد وفلحروج عنوفنه(ف))
ترمكيت) فلجنوبية  فلجد د  تكمي 

وجزفزفت)5000 )وفجزفزفت فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
27) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)132256.

1008I

STAE TRAVAUX

STAE TRAVAUX
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
حل شركة

STAE TRAVAUX
تجزئة فملحرك 1 بلوك 7 فلرقم 91-

92 ، 000ج2، بني مالل فملغرب
STAE TRAVAUX شركة ذفت 
مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد(في طوج فلتصفية)
وعنوفن مقرها فإلرتماعي تجزئة 
فملحرك 1 بلوك 7 فلرقم 92-91 - 

000ج2 بني مالل فملغرب.
حل شركة

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي 
.5105

فلوحيد) فلشريك  قرفج  بمقت�شى 
2020)تقرج حل) ج2)درنرب) فملؤجخ في)
ذفت) محدودة  مسؤلية  ذفت  شركة 
 STAE TRAVAUX فلوحيد) فلشريك 
مبلغ جأسمالها)10.000)دجهم وعنوفن)
 1 فملحرك) تجزئة  فإلرتماعي  مقرها 
بني) 000ج2) (- (91-92 فلرقم) (7 بلوك)

مالل فملغرب نتيجة ل):)كوفيد.
تجزئة) ب  فلتصفية  مقر  حدد  و 
(- (91-92 فلرقم) (7 بلوك) (1 فملحرك)

000ج2)بني مالل فملغرب.)

و عين:
لعوي�شي) فلكريم  عبد  فلسيد(ة))
 7 1)بلوك) و عنوفنه(ف))تجزئة فملحرك)
فلرقم)91)بني مالل)000ج2)بني مالل)

فملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند فإلقتضاء)فلحدود فملفروضة)
محل) لهم  فملخولة  فلصالحيات  على 
فلعقود تبليغ  محل  و   فملخابرة 

)و فلوثائق فملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
08) نا ر) فالبتدفئية ببني مالل بتاجيخ)

2021)تحت جقم)1 .

1009I

EL-AZAAR(ALIMENTATION

االزعر غذاء
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد
تأسيس شركة

EL-AZAAR(ALIMENTATION
 N 15 RUE 41 , BLED(SKALI ,
 ،DOUAR(RIAFA(FÈS ، 30000

فاس فملغرب
فالزعر غذفء شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد
وعنوفن مقرها فإلرتماعي 15 زنقة 
1  بالد فلصقلي دوفج فجيافة فاس - 

0000ج فاس فملغرب
تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

70987
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2021 نونرب) (19
مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 
فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:
ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 
فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.
عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 
فالزعر) (: بمختصر تسميتها) فإلقتضاء)

غذفء).
فملوفد) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

فلغدفئية وفلنقل.

زنقة) (15 (: عنوفن فملقر فالرتماعي)
(- بالد فلصقلي دوفج فجيافة فاس) ( 1

0000ج)فاس فملغرب.
أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).
 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):
عنوفنه(ف)) فالزعر  كريم  فلسيد 
79)طريق جفس فملا) تجزئة سلمى جقم)
0000ج  عين فلسقف موالي يعقوب)

فاس فملغرب.
وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:
عنوفنه(ف)) فالزعر  كريم  فلسيد 
79)طريق جفس فملا) تجزئة سلمى جقم)
0000ج  عين فلسقف موالي يعقوب)

فاس فملغرب
باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 
فلتجاجية بفاس بتاجيخ) 2) نا ر)2022 

تحت جقم)-.

1010I

FRIGO OUDI

FRIGO OUDI
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

FRIGO OUDI
حي سيدي عبد فلعالي فلطابق فالول 

فلقصيبة ، 150ج2، فلقصيبة 
فملغرب

FRIGO OUDI شركة ذفت 
فملسؤولية فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي سيدي 
عبد فلعالي فلطابق فالول فلقصيبة - 

150ج2 فلقصيبة فملغرب
تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 
جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

2127
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج0) نا ر)
فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:
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ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

 FRIGO(:(فإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.OUDI

ترب د) (: بإ جاز) فلشركة  غرض 

وحفظ فلخضاج وفلفوفكه.

عنوفن فملقر فالرتماعي):)حي سيدي)

(- عبد فلعالي فلطابق فالول فلقصيبة)

150ج2)فلقصيبة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 250 (: فوشيني) فلحسين  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد حكيم فوشني):)250)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).

 250 (: فوشيني) فملحجوب  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

فلسيد لحسن فوشني):)250)حصة)

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلحسين فوشيني عنوفنه(ف))

فرنسا)75016)فرنسا فرنسا.

فلسيد حكيم فوشني عنوفنه(ف))حي)

فلقصيبة) 150ج2) سيدي عبد فلعالي)

فملغرب.

فوشيني) فملحجوب  فلسيد 

فسبانيا) (11  5 فسبانيا) عنوفنه(ف))

فسبانيا.

عنوفنه(ف)) فوشني  لحسن  فلسيد 

150ج2  فلقصيبة) فلعالي  عبد 

فلقصيبة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

عنوفنه(ف)) فوشني  لحسن  فلسيد 

150ج2  فلقصيبة) فلعالي  عبد 

فلقصيبة فملغرب.

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

 20 بتاجيخ) تادلة  بقصبة  فالبتدفئية 

 نا ر)2022)تحت جقم)-.

1011I

سوس للمحاسبة

بدال برومو
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة

تأسيس شركة

سوس للمحاسبة

جقم 56 زنقة محمد فلقوجي مكت  

جقم KENITRA ،1 020 ، 2 فملغرب

بدفل برومو شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة

وعنوفن مقرها فإلرتماعي 101 شاجع 

موالي عبدفلعزيز فقامة فلصنوبر 

مكت  جقم  ,فلقنيطرة. - 020 1 

فلقنيطرة فملغرب

تأسيس شركة ذفت فملسؤولية 

فملحدودة 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

63975

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 19) نا ر)

فملسؤولية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فملحدودة باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فملسؤولية فملحدودة.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

بدفل) (: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

برومو.

غرض فلشركة بإ جاز):)*فالنعاش)

فلعقاجي.

*مقاول في أشغال فلبناء)وفألشغال)

فملختلفة.

*)بيع موفد فلبناء)بالتقسيط..

عنوفن فملقر فالرتماعي):)101)شاجع)

فلصنوبر) فقامة  عبدفلعزيز  موالي 

 1 020 (- جقم) ,فلقنيطرة.) مكت  

فلقنيطرة فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: شاطر) بن  أحمد  فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).

حصة) (500 (: دباغ) علي  فلسيد 

بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد أحمد بن شاطر عنوفنه(ف))

جقم)5جج)بئب فلرفمي فلشرقية)020 1 

فلقنيطرة فملغرب.

زنقة) دباغ عنوفنه(ف)) فلسيد علي 

 1 020  12 دوبلفي فال فلوجي جقم)

فلقنيطرة فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد أحمد بن شاطر عنوفنه(ف))

جقم)5جج)بئب فلرفمي فلشرقية)020 1 

فلقنيطرة فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

فالبتدفئية بالقنيطرة بتاجيخ)26) نا ر)

2022)تحت جقم)8 901.

1012I

WAY CONSEIL

CAISSON MEUBLE
شركة ذفت مسؤلية محدودة ذفت 

فلشريك فلوحيد

تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CAISSON MEUBLE شركة ذفت 

مسؤلية محدودة ذفت فلشريك 

فلوحيد

وعنوفن مقرها فإلرتماعي حي 

فلصناعي 51ج مرفكش - 0110  

مرفكش فملغرب

تأسيس شركة ذفت مسؤلية 

محدودة ذفت فلشريك فلوحيد 

جقم فلتقييد في فلسجل فلتجاجي : 

122271

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فلقانون) إعدفد  تم  (2022 ج1) نا ر)

مسؤلية) ذفت  لشركة  فألسا�شي 

فلوحيد) فلشريك  ذفت  محدودة 

باملميزفت فلتالية:

ذفت) شركة  (: فلشركة) شكل 

فلشريك) ذفت  محدودة  مسؤلية 

فلوحيد.

عند) متبوعة  فلشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  فإلقتضاء)

.CAISSON MEUBLE

غرض فلشركة بإ جاز):)نجاج.

حي) (: فالرتماعي) فملقر  عنوفن 

  0110 (- مرفكش) 51ج) فلصناعي)

مرفكش فملغرب.

أرلها) من  تأسست  فلتي  فملدة 

فلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ جأسمال فلشركة:)

دجهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فلحيان  وسف) فلسيد 

حصة بقيمة)100)دجهم للحصة).)

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (-

وصفات وموفطن فلشركاء):

فلسيد فلحيان  وسف عنوفنه(ف))

 267 جقم) (2 برفدي) تجزئة  فسكجوج 

40160)مرفكش فملغرب.

وفلعائلية) فلشخصية  فألسماء) (

وموفطن مسيبي فلشركة:

فلسيد فلحيان  وسف عنوفنه(ف))

 267 جقم) (2 برفدي) تجزئة  فسكجوج 

40160)مرفكش فملغرب

باملحكمة) فلقانوني  فإل دفع  تم 

28) نا ر) بتاجيخ) بمرفكش  فلتجاجية 

2022)تحت جقم)15ج2ج1.

Iج101
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املحكمة التجارية بمراكش
مكت  صعوبات فملقاولة

ملف جقم 1ج/19ج2020/8

إشعاج

 2022/5 جقم) فلحكم  بمقت�شى 

 2022 18) نا ر) بتاجيخ) فلصادج 

جقم) فملقاولة  صعوبات  ملف  في 

فملحكمة) قضت  1ج/19ج2020/8)

فلتجاجية بمرفكش):

فلتصفية) مسطرة  بتمد د 

فلقضائية فملفتوحة في موفرهة شركة)
ج ك فوطيل فملسجلة بالسجل فلتجاجي 

لدى فملحكمة فلتجاجية بمرفكش تحت 
فملحكمة  لدى  وكذف   27669 جقم 

جقم  تحت  فلبيضاء  بالدفج  فلتجاجية 

116075 إلى فلسيد روفد فلقادجي.

عن  فلتوقف  تاجيخ  وتحد د   

فلدفع في نفس فملدة فملحددة سابقا 

بمور  حكم فتح مسطرة فلتسوية 

فلقضائية في  حق شركة ج ك فوطيل.

مع فلتصريح بسقوط فهليته ملدة 

خمس سنوفت.

فلرحيم  عبد  فلسيد  وعينت 

فسميح قاضيا منتدبا.

سند كا  زغلول  وفلسيد  وسف 

فلكريم  عبد  شاجع   180  : وفلكائن 

فلخطابي فقامة جقية شقة 5 عماجة ب 

فلطابق 1 رليز مرفكش.

فلدفئنين  من  فاملطلوب  وعليه 

فملعين  للسند ك  بد ونهم  فلتصريح 

فملبالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 

وذلك  بالوثائق  مرفقة  فملطلوبة 

نشر  تاجيخ  من  شهرين  أرل  دفخل 

هذف فالشعاج بالجريدة فلرسمية طبقا 

 687  ،686  ،569 فملوفد  ملقتضيات 

من مدونة فلتجاجة.

 مدد هذف فألرل بشهرين بالنسبة 

فململكة  خاجج  فلقاطنين  للدفئنين 

فملغربية.
جئيس مصلحة كتابة فلضبط

39

فملحكمة فلتجاجية بمرفكش

بيع أصل تجاجي

ملف جقم : 2022/01

حساب جقم 4069/2022

في) مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى 

أكتوبر) وج1) (2021 أغسطس) (2 

بتاجيخ) بمرفكش  ومسجل  (2021

جقم) تحت  (،2021 أكتوبر) (26

فمر) (،20210088  5111071

وصل) (،2021/77 19 باالستخالص)

20212663811049،)باعت فلشركة)

ذفت) شركة  »بنزجوفل«) فملسماة)

من) وفملتمثلة  محدودة،) مسؤولية 

فلحامل) فلعوني  زجوفل  فلسيد  طرف 

جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

M162604،)لفائدة فلشركة فملسماة)

مسؤولية) ذفت  شركة  »فلشتاوي«)

وفملمثلة من طرف فلسيد) محدودة،)

 حيى قي�شي فلحامل لبطاقة فلتعريف)

رميع) (،F29 8 7 جقم) فلوطنية 

فلشعاج) فلتجاجي  حمل  فألصل 

فلكائن) »فلدوجفدو مربوكة«) فلتجاجي)

بمرفكش تجزئة مربوكة جقم)0ج)محل)

وفملسجل بالسجل) حي فكيود،) (30-1

بجميع) 9ج822) جقم) تحت  فلتجاجي 

بمبلغ) وفملعنوية،) فملاد ة  عناصره 

50.000 )دجهم.

أعاله) فملذكوج  فلبائع  دفئني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 

فلتجاجية) باملحكمة  فلتجاجي  فلسجل 

بمرفكش دفخل أرل  بتدئ من تاجيخ)

فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 

فلخامس عشر من نشر فإلعالن فلثاني.

فإلعالن فألول
عن جئيس كتابة فلضبط

25 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بمرفكش

بيع أصل تجاجي

ملف جقم 2022/02

حساب جقم ج08 /2022

في) مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

22)ديسمرب)2021)ومسجل بمرفكش)

بتاجيخ)ج) نا ر)2022.

فلشيخ،) فبنو  علي  فلسيد  باع 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

(،2 فملسيبة) فلساكن  (E431162 جقم)

مرفكش) ج1،) عماجة ن جقم) ج) فلرراء)

أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي وجثة)

فاطمة فبن) (: محمد فبن فلشيخ وهم)

فلشيخ و(حبيبة،)زين ،)نعيمة،)ثرية،)

رميع) لقبهم  وكلثوم)) فلعزيز   عبد 

فبنو فلشيخ.

قبو،) فيصل  فلسيد  لفائدة 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.Eجقم)72975ج

فلكائن) فلتجاجي  فألصل  رميع 

أوزفل،) عرصة  سويقة،) (115 برقم)

وفملعد) فملد نة  مرفكش  دكالة،) باب 

بالتقسيط) فلغذفئية  فملوفد  لبيع 

تحت) فلتجاجي  بالسجل  وفملسجل 

جقم)92 121)بجميع عناصره فملاد ة)

وفملعنوية بمبلغ)0.000 1)دجهما.

أعاله) فملذكوج  فلبائع  دفئني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 

فلتجاجية) باملحكمة  فلتجاجي  فلسجل 

بمرفكش دفخل أرل  بتدئ من تاجيخ)

فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 

فلخامس عشر)(15))من نشر فإلعالن)

فلثاني.
فإلعالن فألول

عن جئيس كتابة فلضبط

26 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بمرفكش
بيع أصل تجاجي

ملف جقم ج2022/0
حساب جقم 088 /2022

في) مؤجخ  عدلي  عقد   بمقت�شى 
بمرفكش) ومسجل  (2021 سبتمرب) (2

بتاجيخ)ج1)أغسطس)2021.
بنت) فالزفلي  وفاء) فلسيدة  وهبت 
فلتعريف) لبطاقة  فلحاملة  فحمد،)
فلساكنة) (E 211 ج جقم) فلوطنية 
ج  فلطابق) (،29 عماجة) سعادة  ( بدوفج)

فلشقة)2،)مرفكش.
فالزفلي) خد جة  فلسيدة  لفائدة 
بنت فحمد،)فلحاملة لبطاقة فلتعريف)

.E365287(فلوطنية جقم
فلكائن) فلتجاجي  فألصل  رميع 
 بساحة فلقزفدجية،)باب فملالح جقم)20،)
بيع) في  الستغالله  وفملعد  مرفكش 
فلتجاجي) بالسجل  وفملسجل  فلزراج 
وفملعنوية) فملاد ة  عناصره  بجميع 
كان) وفلذي  دجهما.) (75.000 بمبلغ)
مسجال في فسم فلسيد شرقاوي طنجي)

محمد تحت جقم) 90ج12.
أعاله) فملذكوج  فلبائع  دفئني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 
فلتجاجية) باملحكمة  فلتجاجي  فلسجل 
بمرفكش دفخل أرل  بتدئ من تاجيخ)
فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 
فلخامس عشر)(15))من نشر فإلعالن)

فلثاني.
فإلعالن فألول

عن جئيس كتابة فلضبط

27 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بمرفكش
هبة أصل تجاجي

ملف جقم  2022/0
حساب جقم ج09 /2022

في) مؤجخ  عدلي  عقد   بمقت�شى 
بمرفكش) ومسجل  (2021 أبريل) (2
فلسيد) وه   (2021 ماي) (12 بتاجيخ)
للبطاقة) فلحامل  بوملان،) محمد 
فلساكن (E5ج75ج جقم) فلوطنية 

 II.  -  إعالنات قضائية
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)باملحاميد،)فغلي)7)جقم)227)مرفكش.)
بوشعال،) لحسن  فلسيد  لفائدة 
جقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 
دوفج) (9012 فلساكن) (EB121772

فلرحمة،)تاجكة سعادة،)مرفكش.
بعنصريه) فلتجاجي  فألصل  رميع 
فملادي وفملعنوي فلكائن جقم) 17)باب)
فملوفد) بيع  فملعد  مرفكش،) تاغزوت،)
بالتقسيط فملسجل بالسجل فلتجاجي)
عناصره) بجميع  (45096 جقم) تحت 
فملاد ة وفملعنوية بمبلغ)50.000)دجهما.
أعاله) فملذكوج  فلبائع  دفئني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضهم  أن  تقدموف 
فلتجاجية) باملحكمة  فلتجاجي  فلسجل 
بمرفكش دفخل أرل  بتدئ من تاجيخ)
فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 
فلخامس عشر)(15))من نشر فإلعالن)

فلثاني.
فإلعالن فألول

عن جئيس كتابة فلضبط

28 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بمرفكش
بيع أصل تجاجي

ملف جقم 2022/05
حساب جقم  09 /2022

في) مؤجخ  عدلي  عقد   بمقت�شى 
بمرفكش) ومسجل  (2021 ماي) (17
فلسيد) باع  (2021 ماي) (12 بتاجيخ)
للبطاقة) فلحامل  بوملان،) محمد 
فلساكن) (E5ج75ج جقم) فلوطنية 
227)مرفكش.) 7)جقم) باملحاميد،)فغلي)
بوشعال،) لحسن  فلسيد  لفائدة 
جقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 
دوفج) (9012 فلساكن) (EB121772

فلرحمة،)تاجكة سعادة،)مرفكش.
رميع فألصل فلتجاجي جقم)  5 ج1 
بعنصريه فملادي وفملعنوي فلكائن جقم)
وفملعد) مرفكش،) تاغزوت،) باب  (172
بيع فملوفد بالتقسيط بمبلغ)50.000ج 

دجهما.
أعاله) فملذكوج  فلبائع  دفئني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضهم  أن  تقدموف 
فلتجاجية) باملحكمة  فلتجاجي  فلسجل 
بمرفكش دفخل أرل  بتدئ من تاجيخ)
فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 
فلخامس عشر)(15))من نشر فإلعالن)

فلثاني.
فإلعالن فألول

عن جئيس كتابة فلضبط

29 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بمرفكش
بيع أصل تجاجي

ملف جقم 2022/06
حساب جقم 115 /2022

في) مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
بمرفكش) ومسجل  (2021 أكتوبر) (8
فلسيد) باع  (2021 ديسمرب) (7 بتاجيخ)
لبطاقة) فلحامل  لطفي،) محمد 
 E386476 جقم) فلوطنية  فلتعريف 
جقم) 25  ج) سيبع) بتجزئة  فلساكن 
مرفكش) علي،) بن  سيدي  وسف 
لطفي،) فلحكيم  عبد  فلسيد  لفائدة 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.E639294(جقم
للمحل) فلتجاجي  فألصل  رميع 
جوض) طوفلة  (208 برقم) فلكائن 
فلزيتون فلقد م،)مرفكش وفملعد ملهنة)
بالسجل) وفملسجل  فلررال،) حالقة 
بجميع) (116382 فلتجاجي تحت جقم)
بمبلغ) وفملعنوية  فملاد ة  عناصره 

100.000)دجهم.
أعاله) فملذكوج  فلبائع  دفئني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 
فلتجاجية) باملحكمة  فلتجاجي  فلسجل 
بمرفكش دفخل أرل  بتدئ من تاجيخ)
فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 
فلخامس عشر)(15))من نشر فإلعالن)

فلثاني.
فإلعالن فألول

عن جئيس كتابة فلضبط

30 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بمرفكش
بيع أصل تجاجي

ملف جقم 2022/07
في) مؤجخ  توثيقي  عقد   بمقت�شى 
2021)وفملسجل بمرفكش) أكتوبر) (22
في تاجيخ)22)أكتوبر)2021)باع فلسيد)
فلحامل) عي�شى،) ف ت  فلرحيم  عبد 
جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
E299662)فلساكن فسكجوج فلنسيم)
جقم)52،)مرفكش،)لفائدة فلسيد رمال)
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فملتوكل،)
فلساكن) (EE309062 جقم) فلوطنية 
(،178 جقم) فلشهدفء،) قبوج  فلزفوية 

مرفكش.

فلكائن) فلتجاجي  فألصل  رميع 

بالرميلة برقم)26،)مرفكش وفملسجل)

بالسجل فلتجاجي تحت جقم)99260 

وفملعنوية) فملاد ة  عناصره  بجميع 

بمبلغ)70.000ج)دجهم.

أعاله) فملذكوج  فلبائع  دفئني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 

فلتجاجية) باملحكمة  فلتجاجي  فلسجل 

بمرفكش دفخل أرل  بتدئ من تاجيخ)

فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 

فلخامس عشر)(15))من نشر فإلعالن)

فلثاني.
فإلعالن فألول

عن جئيس كتابة فلضبط

31 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بمرفكش

تقد م أصل تجاجي حصة في شركة

ملف جقم 2022/08

حساب جقم 121 /2022

في) مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

بمرفكش) ومسجل  (2021 أبريل) 0ج)

بتاجيخ) 2)نوفمرب)2021)قدم فلسادة):

فلحامل) هشام،) موالي  ( خالطي)

جقم) فلوطنية  فلتعريف  ( لبطاقة)

E 99 12)؛

لبطاقة) فلحاملة  عائشة،) نهبان 

فلتعريف فلوطنية جقم)E49136)؛

لبطاقة) فلحاملة  لطيفة،) حماجي 

فلتعريف فلوطنية جقم)E68155)؛

خالطي موالي أحمد،)فلحامل لبطاقة)

فلتعريف فلوطنية جقم)E54446)؛

فلحامل) فدجيس،) موالي  خالطي 

لبطاقة فلتعريف فلوطنية جقم)5جE 20)؛

خالطي اللة حجيبة،)فلحاملة لبطاقة)

فلتعريف فلوطنية جقم)E472626)؛

خالطي اللة فاطمة،)فلحاملة لبطاقة)

.E299020(فلتعريف فلوطنية جقم

فلكائن) فلتجاجي  فألصل  رميع 
مرفكش) (،21 جقم) مرين،) بني  بزنقة 
فلتجاجي) بالسجل  مسجل  وفلغيب 

بجميع عناصره فملاد ة وفملعنوية بمبلغ)

شركة) في  حصة  دجهما  (500.000

.PENSION ALCHARAF SARL

أعاله) فملذكوج  فلبائع  دفئني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 

فلتجاجية) باملحكمة  فلتجاجي  فلسجل 

بمرفكش دفخل أرل  بتدئ من تاجيخ)

فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 

فلخامس عشر)(15))من نشر فإلعالن)

فلثاني.
فإلعالن فألول

عن جئيس كتابة فلضبط

32 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بمرفكش

بيع أصل تجاجي

ملف جقم 2022/09

حساب جقم 1ج1 

تلقاه) موثق  عقد  بمقت�شى 

فألستاذ ج�شى بوملان موثق بمرفكش،)

فملسجل بتاجيخ) (2022  بتاجيخ) ) نا ر)

فملدفخيل) سجل  (،2022  1) نا ر)

أمر) (2022-0002657-11071

توصيل) (2085 باستخالص)

9 7110 20227،)باع فلسيد فلوجفن،)

ماجي،)فرفنسوف رينين،)فلحامل لجوفز)

بصفته) (18DH8292 (جقم فلسفر 

ممثل شركة)»جياض فلنافوجة«)شركة)

وفملسجلة) محدودة،) مسؤولية  ذفت 

تحت) بمرفكش  فلتجاجي  بالسجل 

محمد) فلسيد  لفائدة  (،1  11 جقم)

فلسكوجي،)فلحامل للبطاقة فلوطنية)

بصفته) (،C9 0 5 جقم) للتعريف 

ممثل شركة)»�شي فس �شي فنفيست«)

محدودة) مسؤولية  ذفت  شركة 

وفملسجلة بالسجل فلتجاجي بمرفكش)

فألصل) رميع  1ج1182،) جقم) تحت 

بن) دجب  بمرفكش،) فلكائن  فلتجاجي 

ناصر،)قاعة بانهيض،)جقم)5)وفملقيد)

بالسجل فلتجاجي ملرفكش تحت جقم)

من فلسجل فلتحليلي وتحت) (1  11

جقم)915)من فلسجل فلتبتيبي،)بجميع)

وذلك) وفملعنوية،) فملاد ة  عناصره 

بثمن قدجه)631.461)دجهم.
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أعاله) فملذكوج  فلبائع  دفئني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 

فلتجاجية) باملحكمة  فلتجاجي  فلسجل 

بمرفكش دفخل أرل  بتدئ من تاجيخ)

فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 

فلخامس عشر)(15))من نشر فإلعالن)

فلثاني.
فإلعالن فألول

عن جئيس كتابة فلضبط

33 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بمرفكش

صدقة أصل تجاجي لوره هللا تعالى

ملف جقم 2022/10

حساب جقم   1 

مصحح) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 2021 نوفمرب) (10 في)  فإلمضاء)

بمرفكش) ومسجل  (2022 وج) نا ر)

2022،)تصدق فلسيد) بتاجيخ)6) نا ر)

للبطاقة) فلحامل  هللا،) ظفر  مرفد 

 E612595 جقم) للتعريف  فلوطنية 

هللا،) ظفر  مليكة  فلسيدة  لفائدة 

للتعريف) فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة 
حقوقه) بمجموع  (E70752ج جقم)

 (19,44%) في) فملقدجة  فملشاعة 

فململوكة له في فألصل فلتجاجي فلكائن)

بمرفكش سيدي عبادف فلرقم)85)فلذي)

هو عباجة عن مقهى،)مسجل بالسجل)

فلتجاجي تحت جقم)0ج55ج1،)بجميع)

وفلتي) وفملعنوية  فملاد ة  عناصره 

تملكها في تركة أبيه فملرحوم لحسن)

مجموع) تقويم  تم  وقد  هللا،) ظفر 

فلحقوق فملشاعة فملتصدق با في مبلغ)

80.000)دجهم.
فملذكوج) فملتصدق  دفئني  فعلى 

إلى) بتعرضاتهم  أن  تقدموف  أعاله 

باملحكمة) فلتجاجي  فلسجل  قسم 

فلتجاجية بمرفكش دفخل أرل  بتدئ)

من تاجيخ نشر فإلعالن فألول وينتهي في)

من نشر) ((15) فليوم فلخامس عشر)

فإلعالن فلثاني.
فإلعالن فألول

عن جئيس كتابة فلضبط

34 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بمرفكش
بيع أصل تجاجي

ملف جقم 2022/11
حساب جقم 7 1 

في) مؤجخ  جسمي  عقد  بمقت�شى 
بمرفكش) ومسجل  (2021 ماي) (5
وأمر) 89/2021ج9ج) فإل دفع) سجل 
باع) 2 ج/2021) جقم) باستخالص 
بن) لكويس  فلرزفق  عبد  فلسيد 
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلعربي،)
فلوطنية جقم)E75199)فلساكن بدجب)

فلساقية جقم)463)سيبع،)مرفكش.
فألصل فلتجاجي فملستغل بالدكان)
فلكائن إقامة فلربيع)2،)شاجع فلكولف)
8،)سوق فلربيع،)سيبع،)مرفكش) جقم)
فملالك) عبد  ف ت  فلسيد  لفائدة 
فلوطنية) للبطاقة  فلحامل   حسن،)
بتعاونية) فلساكن  (E463565 جقم)

فلنخيل جقم)10)سيبع،)مرفكش.
هذف فألصل فلتجاجي فلذي لم  كن)
مسجل بالسجل فلتجاجي بيع بجميع)
بمبلغ) وفملعنوية  فملاد ة  عناصره 

00.000ج)دجهم.
أعاله) فملذكوج  فلبائع  دفئني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 
فلتجاجية) باملحكمة  فلتجاجي  فلسجل 
بمرفكش دفخل أرل  بتدئ من تاجيخ)
فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 
فلخامس عشر)(15))من نشر فإلعالن)

فلثاني.
فإلعالن فألول

عن جئيس كتابة فلضبط

35 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بمرفكش
إعالن هبة أصل تجاجي
ملف جقم 2022/12
حساب جقم ج15 

بمقت�شى عقد عرفي بمرفكش  وم)
بتاجيخ) ومسجل  (2021 سبتمرب) (29 
وه ) بمرفكش،) (2020 نوفمرب) ج2)
فلكائن) أوسني،) فلعزيز  عبد  فلسيد 
 2 روهر) جياض  إقامة   بمرفكش،)
للبطاقة) فلحامل  تاجكة،) (170 جقم)
صالحة) (،E77    (جقم فلوطنية 

رنسية) ذو  (2028 ديسمرب) لغا ة) )

أغسطس) (9 بتاجيخ) فملزدفد  مغربية،)

فلسيد) أخيه  لفائدة  بتنغيب،) (1979

فلحسين أوسني،)فلكائن ب)11)إقامة)

فلطابق) كاليفوجنيا،) رنان  يسرى،)

فلدفج) فلشق،) عين  (6 شقة) فألول،)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلبيضاء،)

فلصالحة) (E598027 جقم) فلوطنية 

رنسية) ذو  (،2022 فربف ر) (2 لغا ة)

ماجس) (10 بتاجيخ) فملزدفد  مغربية،)

1977)ب مسمرير،)تنغيب،)كل فألصل)

فملاد ة) عناصره  بجميع  فلتجاجي 
فلتجاجي) فملركز  ب  فلكائن  وفملعنوية 
زدفغيا،) تاجكة  وسليمان،) جفنية 

للتغذ ة) محل  من  فملكون  مرفكش،)

بالسجل) مسجل  وهو  فلعامة،)

فلتجاجي بمرفكش تحت جقم)96998 

بالسجل فلتحليلي.

فعلى دفئني فلوفه  فملذكوج أعاله)

قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 

فلتجاجية) باملحكمة  فلتجاجي  فلسجل 

بمرفكش دفخل أرل  بتدئ من تاجيخ)

فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 

فلخامس عشر)(15))من نشر فإلعالن)

فلثاني.
فإلعالن فألول

عن جئيس كتابة فلضبط

36 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بمرفكش
بيع أصل تجاجي

ملف جقم ج2022/1

حساب جقم  15 

تلقاه) موثق  عقد  بمقت�شى 

فألستاذ ج�شى بوملان موثق بمرفكش،)

 بتاجيخ)18)ماي)2021)فملسجل بتاجيخ)

فملدفخيل) سجل  (،2021 ماي) (25

أمر) (2021-0041376-11071

توصيل) 5959ج) باستخالص)

20211297611049،)باعت فلشركة)
ساشيما«) »جياض  سابقا) فملسماة 

شركة) »لوبو جياض«) وفملسماة حاليا)

ذفت مسؤولية محدودة ذفت شريك)

)بالسجل وحيد،)وفلتي كانت مسجلة)

)فلتجاجي بمرفكش تحت جقم)66247،)

شركة) »مرفساش«) شركة) لفائدة 

وفملسجلة) محدودة،) مسؤولية  ذفت 

بالسجل فلتجاجي بمرفكش تحت جقم)
فلتجاجي) فألصل  رميع  7 9ج11،)

حي سيدي) مد نة،)  فلكائن بمرفكش،)

 ميمون،)دجب سيدي مباجك،)جقم)155،)

ملرفكش) فلتجاجي  بالسجل  وفملقيد 

تحت جقم)66247)من فلسجل فلتحليلي)

وتحت جقم)ج7 )من فلسجل فلتبتيبي،)

وفملعنوية،) فملاد ة  عناصره  بجميع 

وذلك بثمن قدجه)213.600)دجهم.

أعاله) فملذكوج  فلبائع  دفئني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 

فلتجاجية) باملحكمة  فلتجاجي  فلسجل 

بمرفكش دفخل أرل  بتدئ من تاجيخ)

فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 

فلخامس عشر)(15))من نشر فإلعالن)

فلثاني.
فإلعالن فألول

عن جئيس كتابة فلضبط

37 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بمرفكش

تقد م أصل تجاجي حصة في شركة

ملف جقم  2022/1

حساب جقم 4164

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بمرفكش) ومسجل  (2022  1) نا ر)

بتاجيخ)20) نا ر)2022)قدمت فلسيدة)

لبطاقة) فلحاملة  لبنى،) فلصحرفوي 

 E 91801 جقم) فلوطنية  فلتعريف 

 وفلساكنة بتجزئة فلوفزيس)1)فيال)5  

 PHARMACIE(فالزدهاج،)مرفكش لشركة

فلكائن مقرها فالرتماعي) (SAADA 5

ج19  فملحاميد) (5 سعادة) بتجزئة 

مرفكش في طوج فلتأسيس.

رميع فألصل فلتجاجي فلكائن بتجزئة)

سعادة)5)فملحاميد)ج19)مرفكش وفملعد)
فلتجاجي) بالسجل  وفملسجل  صيدلية 

عناصره) بجميع  (70512 جقم) تحت 

فملاد ة وفملعنوية كحصة في شركة قوم)

بمبلغ)00.000ج)دجهما.
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فعلى دفئني مقدم فلحصة فملذكوج)

إلى) بتصريحاتهم  أن  تقدموف  أعاله 

باملحكمة) فلتجاجي  فلسجل  قسم 

فلتجاجية بمرفكش دفخل أرل  بتدئ)

من تاجيخ نشر فإلعالن فألول وينتهي في)

من نشر) ((15) فليوم فلخامس عشر)

فإلعالن فلثاني.
فإلعالن فألول

عن جئيس كتابة فلضبط

38 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بمرفكش
تقد م أصل تجاجي حصة في شركة

ملف عدد)2021/197

حساب عدد)9ج0 /2021

مؤجخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ومسجل) (2021 ديسمرب) فاتح  في 

 2021 بمرفكش بتاجيخ فاتح ديسمرب)

فلحامل) قدم فلسيد محمد فلدفالي،)

جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

E  21)و فلساكن في تجزئة فلوجزفزي)

لشركة) مرفكش،) تاجكة  جقم) 1)

فلكائن) (EDDAFALI ALLIANCE

 2 جقم) فلشقة  في  فإلرتماعي  مقرها 

أكيود) دوفج  (2-175 فلنجد) تجزئة 

مرفكش في طوج فلتأسيس.

في) فلكائن  فلتجاجي  رميع فألصل 

 2-175 فلنجد) تجزئة  (2 فلشقة جقم)

 STATION(دوفج أكيود مرفكش وفملعد

SERVICE AUTOMOBILE)وفملسجل)

عناصره) بجميع  فلتجاجي  بالسجل 

في شركة،) وفملعنوية كحصة  فملاد ة 

قوم بمبلغ)000. 1ج.1)دجهما.

فعلى دفئني مقدم فلحصة فملذكوج)

إلى) بتصريحاتهم  أن  تقدموف  أعاله 

باملحكمة) فلتجاجي  فلسجل  قسم 

فلتجاجية بمرفكش دفخل أرل  بتدئ)

من تاجيخ نشر فإلعالن فألول وينتهي في)

فليوم فلخامس عشر من نشر فإلعالن)

فلثاني.

فإلعالن فلثاني

عن جئيس كتابة فلضبط

 57 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بمرفكش
ملف))جقم):)2021/198

حساب))عدد):)2 0 /2021

بيع أصل تجاجي
مؤجخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
في) مسجل  (2021 نوفمرب) (15 بتاجيخ)

مرفكش تحت فملرفرع فلتالية):
2021- فملدفخيل) كناش 
فستخالص) أمر  (0097059-11071

.84946
 RIAD فملسماة) :فلشركة  باعت) (
فملسؤولية) محدودة  شركة  (TIDLI
ومقرها) دجهم  (100.000 جأسمالها)
دجب) ( 2 مرفكش،) هو  فلرئي�شي 

لالعويش فسول فملد نة.
غومريش) غومريش  للسيد 
فصبهان) إقامة  (15 بالرباط) فلقاطن 
حي) فلعرعاج  شاجع  (5 شقة) (2 عماجة)
فلوطنية) للبطاقة  فلحامل  فلرياض 

 .F81جقم)  جج
فلقاطنة) بوزيد  حوجية  وفلسيدة 
 2 إقامة فصبهان عماجة) (15 بالرباط)
فلرياض) حي  فلعرعاج  شاجع  (5 شقة)
جقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة 

.G802062
فلكائن) فلتجاجي  فألصل  مجموع 
فسول) لالعويش  دجب  ( 2 بمرفكش)

فملد نة.
وفملقيد) فلضيافة،) لدفج  وفملعد 
بالسجل فلتجاجي باملحكمة فلتجاجية)
من) (96709 عدد) تحت  بمرفكش 
من) و4636) فإل ضاحي  فلسجل 
عناصره) بجميع  فلتبتيبي  فلسجل 
بثمن إرمالي قدجه) فملاد ة وفملعنوية 
00.000.00ج)تم فإلبرفء)منه في فلعقد.
أعاله) فملذكوج  فلبائع  دفئني  على 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدوف 
فلتجاجية) باملحكمة  فلتجاجي  فلسجل 
بمرفكش دفخل أرل  بتدئ من تاجيخ)
فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 
فلخامس عشرف)(15))من نشر فإلعالن)

فلثاني.
فإلعالن فلثاني

جئيس مصلحة كتالفبة فلضبط)

58 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بمرفكش
ملف))جقم):)2021/199

حساب))عدد):)ج 0 /2021

بيع أصل تجاجي
مؤجخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

بتاجيخ)8)ديسمرب)2021)مسجل في)22 

ديسمرب)2021)تحت فملرفرع فلتالية):

أمر) (010 259 فملدفخيل) كناش 

توصيل) 0ج2021/910) فستخالص)

فألدفء)9 11112110ج2021.

 LOUNE فملسماة) فلشركة  باعت 

مسؤولية) ذفت  شركة  (RESORT

محدودة ذفت شريك وحيد جأسمالها)

مقرها) فلكائن  دجهم  (10.000

حي فملوفسين دجب فلسنان) بمرفكش،)
وفملقيدة بالسجل فلتجاجي) جج،) جقم)

عدد)66869.

  BAKOHA فلسماة) للشركة 

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 

فلكائن) دجهم  (10.000 جأسمالها)

على فليمين) (2 جقم) مقرها بمرفكش،)

شقة)6)زفوية زنقة طاجق بن زياد وفبن)

عماجة) سيوج  إكسيل  إقامة  عائشة 

وفملقيدة بالسجل فلتجاجي عدد) (18

.120955

مجموع فألصل فلتجاجي فملستغل)

حي) بمرفكش  فلكائن  فلضيافة  كدفج 

جج،) جقم) فلسنان  دجب  فملوفسين 

عدد) فلتجاجي  بالسجل  وفملقيدة 

من فلسجل فلتحليلي وتحت) (66869

عدد)1770)من فلسجل فلتبتيبي.

ج7.ج2 .152  بثمن إرمالي قدجه)

تم فإلبرفء)منه في فلعقد.

فلبائعة) فلشركة  دفئني  على 

أن  تقدموف) أعاله  فملذكوجة 
بتعرضاتهم إلى قسم فلسجل فلتجاجي)

دفخل) بمرفكش  فلتجاجية  باملحكمة 

فإلعالن) نشر  تاجيخ  من  أرل  بتدئ 

فألول وينتهي في فليوم فلخامس عشرف)

)15))من نشر فإلعالن فلثاني.

فإلعالن فلثاني
عن جئيس مصلحة كتابة فلضبط

59 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بمرفكش
بيع أصل تجاجي

ملف عدد)2021/200

حساب عدد)  0 /2021

مؤجخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

في مسجل  (2021 ديسمرب) (10  في)

فملرفرع) تحت  (2021 ديسمرب) ج2)

فلتالية):

كناش فملدفخيل)):)51 0105)-)أمر)

توصيل) (،2021/92077 باستخالص)

فألدفء)9 1281110ج2021.

بلعطاج،) فلغالية  فلسيدة  باعت 

إسيل) تجزئة  بمرفكش،) فلساكنة 

فلحامل لبطاقة فلتعريف) (،361 جقم)

.E36121(فلوطنية عدد

 SOCIETE« فملسماة) للشركة 

ذفت) شركة  (»WHITE DRINK

فملسؤولية ذفت شريك وحيد في طوج)

دجهم،) (10.000 جأسمالها) فلتأسيس،)

حي) فملناجة  بمرفكش،) مقرها  فلكائن 

فملسيبة)1)»ب«.

مجموع فلحقوق فملشاعة فململوكة)

فملستغل) فلتجاجي  فألصل  في  له 

فملناجة حي) فلكائن بمرفكش،) كمقهى،)

جقم) فلحوز  عملية  »ب«) (1 فملسيبة)

عدد) فلتجاجي  بالسجل  وفملقيدة  (9

من فلسجل فلتحليلي وتحت) 0ج911)

جقم) 28ج)من فلسجل فلتبتيبي.

بثمن إرمالي قدجه مائة وخمسون)

تم) (150.000دجهم)) دجهم) ألف 

فإلبرفء)منه في فلعقد.

فلبائعة)) فلشركة  دفئني  فعلى 

أن  تقدموف) أعاله  فملذكوجة 

فلسجل) قسم  إلى  بتصريحاتهم 

فلتجاجي باملحكمة فلتجاجية بمرفكش)

نشر) تاجيخ  من  أرل  بتدئ  دفخل 

فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن 

فلخامس عشر))(15))من نشر فإلعالن)

فلثاني.

فإلعالن فلثاني

عن جئيس كتابة فلضبط

 60 مكرر
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فملحكمة  فلتجاجية بمرفكش
بيع أصل تجاجي

ملف عدد)2021/201

حساب عدد)5 0 /2021

مؤجخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

في مسجل  (2021 16) ونيو)  في)

5) وليو)2021)تحت فملرفرع فلتالية):

كناش فملدفخيل)):)0058201)-)أمر)

توصيل) 1ج2021/510،) باستخالص)

فألدفء)9 110 20211801.

بالخطاج،) رمال  فلسيد  باع 

إ كيدج،) تجزئة  بمرفكش،) فلساكن 

عالل) شاجع  (،27 جقم) (110 عماجة)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلفا�شي 

.E109 78(فلوطنية عدد

 SOCIETE« فملسماة) للشركة 

ذفت) شركة  (»WHITE DRINK

فملسؤولية ذفت شريك وحيد في طوج)

دجهم،) (10.000 جأسمالها) فلتأسيس،)

حي) فملناجة  بمرفكش،) مقرها  فلكائن 

فملسيبة)1)»ب«.

مجموع فلحقوق فملشاعة فململوكة)

فملستغل) فلتجاجي  فألصل  في  له 

فملناجة حي) فلكائن بمرفكش،) كمقهى،)

جقم) فلحوز  عملية  »ب«) (1 فملسيبة)

عدد) فلتجاجي  بالسجل  وفملقيدة  (9

من فلسجل فلتحليلي وتحت) 2ج911)

جقم)285ج)من فلسجل فلتبتيبي.

بثمن إرمالي قدجه مائة وخمسون)

تم) دجهم)) (150.000) دجهم) ألف 

فإلبرفء)منه في فلعقد.

فلبائعة)) فلشركة  دفئني  فعلى 

أن  تقدموف) أعاله  فملذكوجة 

فلسجل) قسم  إلى  بتصريحاتهم 

فلتجاجي باملحكمة فلتجاجية بمرفكش)

نشر) تاجيخ  من  أرل  بتدئ  دفخل 

فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن 

فلخامس عشر))(15))من نشر فإلعالن)

فلثاني.

فإلعالن فلثاني

عن جئيس كتابة فلضبط

 61 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بمرفكش
بيع أصل تجاجي

ملف عدد)2021/202

حساب عدد)052 /2021

في مؤجخ  توثيقي  عقد   بمقت�شى 

مسجل) (2021 ديسمرب) (20

 2021 ديسمرب) (7 بتاجيخ) بمرفكش 
فلعامري) نوجة  فلسيدة  باعت 

فلوطنية فلتعريف  لبطاقة   فلحاملة 
بعماجة) فلساكنة  (EE519996 جقم)

752)فلشقة)1)فلطابق فلسفلي تجزئة)

فلشرف مرفكش.

لفائدة):)

فلحامل) فلسيد فحمد فالنصاجي،)

جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

EE268496)؛

فلسيد عز فلد ن عدناني،)فلحامل)

جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

Y359162)؛

فلكائن) فلتجاجي  فألصل  رميع 

مرفكش) (156 جقم) فلقناجية  بسويقة 

وفملعد ملزفولة بيع فلتوفبل بالتقسيط)

تحت) فلتجاجي  بالسجل  وفملسجل 
جقم)116768)بجميع عناصره فملاد ة)

دجهم) ( 00.000 بمبلغ) وفملعنوية 

(أجبعمائة دجهم).

فعلى دفئني فلبائعة فملذكوجة أعاله))

قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 

فلتجاجية) باملحكمة  فلتجاجي  فلسجل 

بمرفكش دفخل أرل  بتدئ من تاجيخ)

فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 

فلخامس عشر))(15))من نشر فإلعالن)

فلثاني.

فإلعالن فلثاني

عن جئيس كتابة فلضبط

 62 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بمرفكش
بيع أصل تجاجي

ملف عدد)ج2021/20

حساب عدد)ج05 /2021

في مؤجخ  توثيقي  عقد   بمقت�شى 

في مسجل  (2021 ديسمرب)  0ج)

فملرفرع) تحت  (2021 ديسمرب) (7

فلتالية:

كناش فملدفخيل):)0100162)-)أمر)
توصيل) باستخالص)2021/87652،)

فألدفء)9 110 20212981.
فملسماة فلشركة   باعت 
ذفت) شركة  (»RIAD PAPILLION»
شريك) ذفت  فملحدودة  فملسؤولية 
دجهم،) (100.000 جأسمالها) وحيد،)
دجب) (15 بمرفكش،) مقرها  فلكائن 
وفملقيدة،) فملد نة،) تيزوكاجين،)
 46501 عدد) فلتجاجي  بالسجل 
 SHADES OFRED للشركة فملسماة)
فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 
فلكائن) دجهم  (100.000 جأسمالها)
جقم) بلمجاد  تجزئة  بمرفكش  مقرها 
فملساج) (15 جقم) فلثاني  فلطابق  (607
جقم) فلتجاجي  بالسجل  وفملقيدة 

.1191 9
مجموع فألصل فلتجاجي))فملستغل)
بمرفكش، فلكائن  للضيافة   كدفج 
فملد نة وفملقيدة) دجب تيزوكاجني،) (15

بالسجل فلتجاجي جقم)46501.
من فلسجل فلتحليلي وتحت عدد)

1770)من فلسجل فلتبتيبي.
ثالثمائة) قدجه  إرمالي  بثمن 
(50.000ج  دجهم) فلف  وخمسون 

دجهم))تم فإلبرفء)منه في فلعقد.
فلبائعة) فلشركة  دفئني  على 
أن  تقدموف) أعاله  فملذكوجة 
بتعرضاتهم إلى قسم فلسجل فلتجاجي)
دفخل) بمرفكش،) فلتجاجية  باملحكمة 
فإلعالن) نشر  تاجيخ  من  أرل  بتدئ 
فألول وينتهي في فليوم فلخامس عشر)

)15))من نشر فإلعالن فلثاني.
فإلعالن فلثاني

عن جئيس مصلحة كتابة فلضبط

 63 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بمرفكش
بيع أصل تجاجي

ملف عدد)2021/191

حساب عدد)995ج/2021

أمام) موثق  عقد  بمقت�شى 
موثق) لحسن  ف ت  علي  فألستاذ 
 2021 ديسمرب) (2 بمرفكش  وم)
  2021 ديسمرب) (7 بتاجيخ) ومسجل 

خد جة) فلسيدة  باعت  بمرفكش،)
جقم) فيال  بمرفكش  فلساكنة  فزنيرب،)
مساكن) فلنخيل  زهرة  فقامة  (07
فلحاملة) فلشمالي،) فلتخيل  مرفكش 
جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
بشاجة،) فرح  فلسيدة  (Y1086
عثمان) تجزئة  بمرفكش  فلساكنة 
لبطاقة) فلحامل  تاجكة،) ( فلرقم) ج)
(،E376185 جقم) فلوطنية  فلتعريف 
فلساكن) محسن،) بشاجة  فلسيد 
فلسادس) محمد  شاجع  بمرفكش 
(،8 عماجة س شقة) (1 فقامة فلزيتون)
فلوطنية فلتعريف  لبطاقة   فلحامل 
بشاجة) وفلسيد  (،E376185 جقم)
فيال) بمرفكش  فلساكن  طاجق،)
فلنخيل) زهرة  فقامة  (07 جقم)
فلشمالي،) فلنخيل  مرفكش  مساكن 
فلوطنية فلتعريف  لبطاقة   فلحامل 
للسيد محمد بربان) (،E1 ج70ج جقم)
فلوطنية فلتعريف  لبطاقة   فلحامل 
فلتجاجي) كل فألصل  (،J468467 جقم)
بجميع) ملزوضية  صيدلية  فملسمى 
فلكائن) وفملعنوية  فملاد ة  عناصره 
جقم) شيشاوة  عمالة  باملزوضية 
فملعد) بمرفكش  فلتجاجي  مركز  (11
مسجل) وهو  فلطبية،) فألدوية  لبيع 
بالسجل فلتجاجي بمرفكش تحت جقم)
وذلك) فلتحليلي،) بالسجل  (72946
دجفهم فلف  تسعمائة  قدجه   بثمن 

 .(DHS 900.000.00(
فعلى دفئني فلبائع فملذكوج أعاله))أن)
 تقدموف بتعرضاتهم إلى قسم فلسجل)
فلتجاجي باملحكمة فلتجاجية بمرفكش)
نشر) تاجيخ  من  أرل  بتدئ  دفخل 
فإلعالن فألول وينتهي في فليوم فلخامس)
من نشر فإلعالن فلثاني. ((15) ( عشر)

فإلعالن فلثاني
عن جئيس كتابة فلضبط

 64 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بمرفكش
ملف عدد):)2021/192

حساب):)005 /2021

بيع أصل فلتجاجي 
مؤجخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
مسجل) (،2021 نوفمرب) (08 بتاجيخ)
تحت فملرفرع) (،2021 نوفمرب) (17 في)
2021- (: فملدفخيل) كناش  (: فلتالية)
باستخالص) أمر  (0095429-11071

98 ج8.
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 ROUGE(باعت):)فلشركة فملسماة
ET SUD)شركة محدودة فملسؤولية،)
ومقرها) دجهم  (100.000 جأسمالها)
بوسا) جياض  مرفكش،) هو  فلرئي�شي 
ضبا�شي) دجب  رد د  دجب  (192

فملد نة.
 RIAD EL HARIA(للشركة فملسماة
ذفت) فملسؤولية  محدودة  شركة 
 100.000 جأسمالها) وحيد،) شريك 
مرفكش،) هو  فلرئي�شي  ومقرها  دجهم 
عماجة)A2،)فلطابق فألول شقة جقم)6 

أبوفب مرفكش.
فلكائن) فلتجاجي  فألصل  مجموع 
بمرفكش جياض بوسا)192)دجب رد د)

دجب ضبا�شي فملد نة.
وفملقيد) فلضيافة،) لدفج  وفملعد 
بالسجل فلتجاجي باملحكمة فلتجاجية)

بمرفكش،)تحت جقم)19291.
من) من فلسجل فال ضاحي و246)
عناصره) بجميع  فلتبتيبي  فلسجل 

فملاد ة وفملعنوية.
 500.000 قدجه) إرمال  بثمن 

دجهم،)تم فإلبرفء)منه في فلعقد.
أعاله) فملذكوج  فلبائع  دفئني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 
فلتجاجية) باملحكمة  فلتجاجي  فلسجل 
من) أرل  بتدئ  دفخل  بمرفكش،)
في) وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر  تاجيخ 
فليوم فلخامس عشر من نشر فإلعالن)

فلثاني.
فإلعالن فلثاني

65 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بمرفكش
ملف عدد):)ج2021/19
حساب):)008 /2021

بيع أصل فلتجاجي 
في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
22))نوفمرب)2021،)ومسجل بمرفكش)
باع فلسيد) (،2021 ديسمرب) (2 بتاجيخ)
لبطاقوة) فلحامل  لطيفي  عمر 
(،E5721ج جقم) فلوطنية  فلتعريف 
فلساكن ب حي كوغرضة ف ت أوجير)
مرفكش لفائدة فلسيد عبد فللطيف)
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلجاللي 

.E640068(فلوطنية جقم

رميع فألصل فلتجاجي فلكائن بحي)

مقابل) فلثاني  فلحسن  شاجع  ف كودفج 

فملستشفى فملركز ظي ف ت أوجير وال ة)

إصالح) مهنة  ملزفولة  وفملعد  مرفكش 

بالدجفرات بنوعيها وفملسجل بالسجل)

بجميع) (133246 فلتجاجي تحت جقم)

بمبلغ) وفملعنوية  فملاد ة  عناصره 

260.000)دجهم).

أعاله) فملذكوج  فلبائع  دفئني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 

فلتجاجية) باملحكمة  فلتجاجي  فلسجل 

بمرفكش دفخل أرل  بتدئ من تاجيخ)

فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 

فلخامس عشر من نشر فإلعالن فلثاني.

فإلعالن فلثاني

66 مكرر
 

فملحكمة  فلتجاجية بمرفكش
ملف عدد):)2021/192

حساب):)007 /2021

بيع أصل فلتجاجي 
في) مؤجخ  عدلي  عقد  بمقت�شى 

بمرفكش) ومسجل  (2021  )ديسمرب)

وجثة) باع  (،2021 ديسمرب) (9 بتاجيخ)

فلعزيز) عبد  فلسيد  باهلل  فملرحوم 

فلصوفبني وهم):

توفيق فلصوفبني،)فلحامل لبطاقة)

.E2فلتعريف فلوطنية جقم) 255ج

فلحامل) فلصوفبني،) فلهادي  عبد 

جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.E2 902

فلحامل) فلصوفبني،) فلكريم  عبد 

جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.Eج7000ج
جشيدة فلصوفبني فلحاملة لبطاقة)

.E229825(فلتعريف فلوطنية جقم
لبطاقة) فلحاملة  فلصوفبني  ثرية 

E22998 (فلتعريف فلوطنية جقم
فلحاملة لبطاقة) جبيعة فلصوفبني 

.E229818(فلتعريف فلوطنية جقم
نظيبة فلصوفبني،)فلحاملة لبطاقة)

.E 08529(فلتعريف فلوطنية جقم
محمد فلصوفبني،)فلحامل لبطاقة)

.Pفلتعريف فلوطنية جقم)928جج

لبطاقة) فلحاملة  شفيق  خد جة 
.B401563(فلتعريف فلوطنية جقم

فلجاعلين مقر سكناهم برقم)151 
تجزئة فلرياض فلعالي سطات.

ف ت) فلكريم  عبد  فلسيد  لفائدة 
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  بوعزة 

.E207991(فلوطنية جقم
فلكائن) فلتجاجي  فألصل  رميع 
8ج)بوطويل باب دكالة مرفكش) برقم)
وفملسجل) ثابت  بسعر  ملطعم  وفملعد 
عناصره) بجميع  فلتجاجي  بالسجل 
 220.000 بمبلغ) وفملعنوية  فملاد ة 

دجهم.
وفلذي كان مسجال في فسم فلسيد)
عدد) تحت  فلصوفبني  فلعزيز  عبد 

.78262
أعاله) فملذكوج  فلبائع  دفئني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 
فلتجاجية) باملحكمة  فلتجاجي  فلسجل 
بمرفكش دفخل أرل  بتدئ من تاجيخ)
فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 
فلخامس عشر من نشر فإلعالن فلثاني.

فإلعالن فلثاني
67 مكرر

 
فملحكمة  فلتجاجية بمرفكش

ملف عدد):)2021/195

حساب):)017 /2021

بيع أصل فلتجاجي 
في) مؤجخ  عدلي  عقد  بمقت�شى 
ومسجل بمرفكش) (2019 19)سبتمرب)
باع فلسيد) (،2019 أكتوبر) (17 بتاجيخ)
عبد فلرحيم فلشباني فلحامل لبطاقة)
(،E41526 جقم) فلوطنية  فلتعريف 
فلساكن بفيال فلشباني زنقة فشبيلية)
فلنخيل فلشمالي مرفكش) (01 مجاط)

نيابة عن أوالده):
فلحامل) فلشباني  خالد  فلسيد 
جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
فلشباني) ناد ة  فلسيدة  (،E72512ج
فلوطنية) فلتعريف  فلحاملةلبطاقة 
فبتسام) فلسيدة  (،E 797جج جقم)
فلتعريف) لبطاقة  فلحاملة  فلشباني 
وفلسيد) (E 90818 جقم) فلوطنية 
لبطاقة) فلحامل  فلشباني  محمد 
(،EE18ج8ج جقم) فلوطنية  فلتعريف 
لفائدة فلسيدة زين  فملالك فلحاملة)
جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
من فملفرد  فلثلث  رميع  (E 1525

فألصل فلتجاجي فلكائن بباب فتوح) ( (
فملد نة مرفكش وفملعد للفندق فملسمى)
عناصره) بجميع  فوكيمدن«) »أوتيل 
 200.000 بمبلغ) وفملعنوية  فملاد ة 

دجهم.
أعاله) فملذكوج  فلبائع  دفئني  على 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 
فلتجاجية) باملحكمة  فلتجاجي  فلسجل 
بمرفكش دفخل أرل  بتدئ من تاجيخ)
فليوم) في  وينتهي  فألول  فإلعالن  نشر 
فلخامس عشر من نشر فإلعالن فلثاني.

فإلعالن فلثاني
68 مكرر

 
فملحكمة  فلتجاجية بمرفكش

ملف عدد):)2021/196

حساب):)2ج0 /2021

بيع أصل فلتجاجي 
في) مؤجخ  عدلي  عقد  بمقت�شى 
بتاجيخ) ومسجل  (2021 25)ماجس)
عبد) فلسيد  باع  (،2021 20)أبريل)
لبطاقة) فلحامل  فلجرفئي  فلجباج 
 E259125 جقم) فلوطنية  فلتعريف 
فلكائن) فلتجاجي  فألصل  ( رميع)
فلخليفة) فعزي   دوفج  بمرفكش 
فبريك رماعة وفحة سيدي فبرفهيم)
فملعد) علي  بن  سيدي  وسف  28ج)
مرآب) فلتجاجي  فلنشاط  ملزفولة 
بالسجل) وفملسجل  (GARGOTIER
بجميع) 00ج122) فلتجاجي تحت جقم)
بمبلغ) وفملعنوية  فملاد ة  عناصره 

70.000)دجهم.
مساعد،) أسماء) فلسيدة  لفائدة 
فلحاملة لبطاقة فلتعريف فلوطنية جقم)
925 جD5)وفلساكنة بأبوفب مرفكش)

منطقة)10)عماجة)2ج)ب شقة)08.
فلجباج) عبد  فلسيد  دفئني  فعلى 
أن  تقدموف) أعاله  فملذكوج  فلجرفءي 
بتعرضاتهم إلى قسم فلسجل فلتجاجي)
دفخل) بمرفكش  فلتجاجية  باملحكمة 
فإلعالن) نشر  تاجيخ  من  أرل  بتدئ 
فألول وينتهي في فليوم فلخامس عشر)

من نشر فإلعالن فلثاني.
فإلعالن فلثاني

69 مكرر
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املحكمة التجارية باكادير
ملف صعوبة فملقاولة عدد 

10/2021ج06/8

إشعاج
 01 (: عدد) فلحكم  بمقت�شى 

 2022/01/18 (: ( بتاجيخ) فلصادج 

(: عدد) فملقاولة  صعوبات  ملف  في 

فملحكمة) قضت  (2021/8310/06

فلتجاجية بأكاد ر):

في فملوضوع):)بتحميل مسيب شركة)

فلسيد) (IRRIS-SOUSS سوس) »أجي 

فلنقص فلحاصل في) فحمد فلبخاجي،)

في) ومؤقتا  كليا  فلشركة  أصول  باب 

حدود مبلغ)81. 7.027.99)دجهم.

بتسجيل) فلضبط  كتابة  بقيام 

بالسجل) فلحكم  هذف  من  ملخص 
فلتجاجي) وفلسجل  فملحلي  فلتجاجي 

من) مستخرج  ونشر  فوجف  فملركزي 

نشر) لها  مخول  في صحيفة  فلحكم 

وفلقضائية) فلقانونية  فإلعالنات 

فلرسمية) فلجريدة  وفي  وفإلدفجية 

لهذف) فملعدة  فللوحة  على  وبتعليقه 

فلغرض في فملحكمة،
بالتصريح بأن فلنفاذ فملعجل مقرج)

بقوة فلقانون.
عن جئيسة مصلحة كتابة فلضبط

11

فملحكمة فلتجاجية باكاد ر
مكت  فلسجل فلتجاجي

عدد : 2021/63

حساب خصو�شي : 8ج28
بيع أصل تجاجي

لتفويت) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بتاجيخ) فإلمضاء) فملصحح  كرفء) حق 

بموربه) فوتت  (2021 أكتوبر) (28

 GOLF FORMATION ( شركة)

MANAGEMENT)في شخص ممثلها)

 KAZMIERCZAK JEAN فلقانوني)

فلفرن�شي فلجنسية وفلحامل) (MARIE

 0110160Q جقم) فلتعريف  لبطاقة 

وفملسجلة بالسجل فلتجاجي باملحكمة)

809ج1  جقم) تحت  بأكاد ر  فلتجاجية 

فلكائن فلتجاجي  فألصل  كرفء) حق 

 RDC IMM BAHIA AV GENERAL 
 KRTTANI AGADIR JIBRIL
في) ( (ASSISTANCE ET CONSEILS
 LEMAIRE فلقانوني) ممثلها  شخص 
فلجنسية) فلفرن�شي  (PHILIPPE
جقم) فلتعريف  لبطاقة  وفلحامل 
بالسجل) وفملسجلة  (J01661Q
باكاد ر) فلتجاجية  باملحكمة  فلتجاجي 
تحت جقم)ج2121)بثمن إرمالي قدجه)

120.000)دهم.
وبذك فإن جئيسة مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  تعلن  فلضبط 
ضبط) بمكت   تسجل  فلتعرضات 
فملحكمة فلتجاجية بأكاد ر دفخل أرل)
فملوفلية) ((15) عشرة  وما) فلخمسة 
من) فلثانية طبقا للمادة) 8) للنشرة 

مدونة فلتجاجية).
فإلعالن فلثاني

تحت رميع فلتحفظات
جئيس مصلحة كتابة فلضبط

81 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
بيع أصل تجاجي

ملف جقم 0522ج1
حساب 18250

فمحيلن) فحمد  فلسيد  فوت 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
B621714)لفائدة فلسيد عبد فلكريم)
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فمحيل 

.BJ102646(فلوطنية
مجموع فألصل فلتجاجي وهو عباجة)
بالتقسيط) فلغدفئية  فملوفد  بيع  عن 
زنقة) جج) فلبيضاء) بالدفج  وفملتوفرد 

ملنتوفز فلحي فملحمدي.
جقم) فلتجاجي  بالسجل  وفملسجل 

 0757ج.
تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 
فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  بمكت  
بالدفج) فلتجاجي  فلسجل  مكت  
عشر) خمسة  أرل  دفخل  فلبيضاء)

 وما فملوفلي للنشرة فألولى وفلثانية.
فلنشرة فألولى

عن جئيس كتابة فلضبط

73 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بالدفج فلبيضاء
بيع أصل تجاجي

ملف جقم  052ج1
حساب 18260

سومية) مخلص  فلسيدة  فوتت 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 
فلسيدة صوفيا) لفائدة  (BE585002
 SOFIA فلشركة) مسيبة  لحديي 
فلحاملة لبطاقة) (SANTE SARL AU

.BB104687(فلتعريف فلوطنية
فملعد) فلتجاجي  فألصل  مجموع 
 PHARMACIE« فملسماة) لصيدلية 
بالدفج) وفملتوفرد  (»AL BASMALA
شفشاوني) شاجع  و28) فلبيضاء)
بالسجل) ( فملسجل) (1 إقامة فطلنتيك)

فلتجاجي جقم)338460.
تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 
فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  بمكت  
بالدفج) فلتجاجي  فلسجل  مكت  
عشر) خمسة  أرل  دفخل  فلبيضاء)

 وما فملوفلي للنشرة فألولى وفلثانية.
فلنشرة فألولى

عن جئيس كتابة فلضبط

74 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بالدفج فلبيضاء
بيع أصل تجاجي

ملف جقم 130526
حساب 18265

شعضوج) نبيل  فلسيد  فوت 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 
زهرفء) فلسيدة  لفائدة  (BK2097 8
فلتعريف) لبطاقة  فلحاملة  جحموني 

.BK21 2 0(فلوطنية
فملعد) فلتجاجي  فألصل  مجموع 
بالدفج) فملتوفرد  مقهى  الستغالل 
 15 إقامة) (2 مد نة فلرحمة) فلبيضاء)
وفملسجل)) دفج بوعزة.) ج) جقم) (1 عماجة)

بالسجل فلتجاجي جقم)448696.
تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 
فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  بمكت  
بالدفج) فلتجاجي  فلسجل  مكت  
عشر) خمسة  أرل  دفخل  فلبيضاء)

 وما فملوفلي للنشرة فألولى وفلثانية.
فلنشرة فألولى

عن جئيس كتابة فلضبط

75 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بالدفج فلبيضاء

ملف جقم : 28 0ج1

حساب جقم :  1701

عقد تقدمة
فلحاملة) فوزية  عميب  فلسيدة 

 B 2087ج جقم) فلوطنية  للبطاقة 

فلطبيعي) للشخص  ممثلة  بصفتها 

بالدفج) فلتجاجي  بالسجل  وفملسجل 

فلبيضاء)تحت جقم)291858)وبصفتها)

مسيبة وحيدة لشركة في طوج فلتكوين)

خصائصها فلتالي):

تم تصريح على ما  لي):

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة)

 ASSURANCE ALOM SARL AU

فملحدودة) فملسؤولية  ذفت  شركة 

بشريك وحيد مقرها فالرتماعي بـ):)8،)

شاجع فحمد فملجاطي فملعاجيف،)فلدفج)

فلشركة) في  فملساهمة  تم  فلبيضاء)

فملذكوجة أعاله بجميع عناصر أصول)

للشخص) فلتجاجي  فألصل  وخصوم 

مالكة) فلشركة  وتصبح  فلطبيعي 

من  وم) للعناصر فملساهم بها فبتدفء)

تسجيلها في فلسجل فلتجاجي.

من) فملستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 

من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاجي 

توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)

فإلنشاء) تاجيخ  من  فبتدفء) فالنتفاع 

فألصل) (: ب) فلشركة  لهذه  فلنهائي 

(،8 فلبيضاء) بالدفج  فلكائن  فلتجاجي 

شاجع فحمد فملجاطي فملعاجيف،)فلدفج)

وفملسجل بالسجل فلتجاجي) فلبيضاء)

فلبيضاء) بالدفج  فلتجاجية  باملحكمة 

تحت جقم)291858.

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 

فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  بمكت  

مكت  فلسجل فلتجاجي.

فلنشرة فألولى
جئيس كتابة فلضبط

76 مكرر
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فملحكمة فلتجاجية بالدفج فلبيضاء
بيع أصل تجاجي

ملف جقم 130536
حساب 2جج18

د وجي) جشيدة  فلسيدة  فوتت 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 
مريم) فلسيدة  لفائدة  (B28801
فلسكرفتي فلحاملة لبطاقة فلتعريف)

.BE643534(فلوطنية
فملعد) فلتجاجي  فألصل  مجموع 
للنساء) وفلتجميل  فلحالقة  لصالون 
فلثالثة«) فلوجود  »صالون  فملسمى)
وفملتوفرد بالدفج فلبيضاء)15)زنقة أبو)
فلطابق) فلفر�شي/بوجكون  فلشجاع 
بالسجل فلتجاجي) ( فألج�شي وفملسجل)

جقم)20718ج.
تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 
فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  بمكت  
بالدفج) فلتجاجي  فلسجل  مكت  
عشر) خمسة  أرل  دفخل  فلبيضاء)

 وما فملوفلي للنشرة فألولى وفلثانية.
فلنشرة فألولى

عن جئيس كتابة فلضبط

77 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بالدفج فلبيضاء
بيع أصل تجاجي

ملف جقم 8ج05ج1
حساب 1  18

فوت فلسيد رعفر تجتين فلحامل)
 BPلبطاقة فلتعريف فلوطنية)8788ج
لفائدة فلسيد محمد وسيط فلحامل)
.BL52لبطاقة فلتعريف فلوطنية)01ج
فملعد) فلتجاجي  فألصل  مجموع 
فملنزلية)) فألوفني  لبيع  الستغالله 
ف) بلوك  فلبيضاء) بالدفج  فملتوفرد 
تجزئة لوكونطوفج بنجد ة.) (1 7 جقم)
جقم) فلتجاجي  بالسجل  ( وفملسجل)

.  8922
تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 
فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  بمكت  
بالدفج) فلتجاجي  فلسجل  مكت  
عشر) خمسة  أرل  دفخل  فلبيضاء)

 وما فملوفلي للنشرة فألولى وفلثانية.
فلنشرة فألولى

عن جئيس كتابة فلضبط

78 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بالدفج فلبيضاء
بيع حق فإل جاج

ملف جقم 2 05ج1
حساب 1 185

جشيد) بوكرن  فلسيد  فوت 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

, W126447
فلحامل) هللا  عبد  بوكرن  فلسيد 
,W16588(لبطاقة فلتعريف فلوطنية
فلسيدة فاطمة فحسيني فلحاملة)
,W91989(لبطاقة فلتعريف فلوطنية
فلحاملة) بوكرن  نبيلة  فلسيدة 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة 

,W170 9ج
فلحاملة) بوكرن  ليلى  فلسيدة 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة 

,W171 9ج
فلحاملة) بوكرن  نعيمة  فلسيدة 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة 

,W185701
فلحاملة) بوكرن  فاطمة  فلسيدة 
,N64346(لبطاقة فلتعريف فلوطنية

فلشرفدي) عمر  فلسيد  لفائدة 
فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.U59653
في) مشاعة  حقوق  تفويت 
فلبيضاء) بالدفج  فملتوفرد  ( فلكرفء)
ستبفسبوجغ.) زنقة  عمر  دجب  (160
جقم) فلتجاجي  بالسجل  ( وفملسجل)

.448096/448092
تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 
فلتجاجية) باملحكمة  فلضبط  بمكت  
بالدفج) فلتجاجي  فلسجل  مكت  
عشر) خمسة  أرل  دفخل  فلبيضاء)

 وما فملوفلي للنشرة فألولى وفلثانية.
فلنشرة فألولى

عن جئيس كتابة فلضبط

79 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بالدفجفلبيضاء 
ملف جقم):)50 0ج1
حساب جقم):)1جج17

عقد مقدمة
فلسيدة بسمة فلصفريوي فلحامل)
 BE760780 جقم) فلوطنية  للبطاقة 
فلطبيعي للشخص  ممثل  بصفته 

فلتجاجي) بالسجل  مسجل  وغيب 
وحيد) مسيب  وبصفته  بالدفجفلبيضاء)
فلتكوين خصائصها) في طوج  لشركة 

كالتالي):
تم تصريح على ما  لي تم فلقيام)
 ARCHIB لشركة) طبيعية  بتقدمة 
مسؤولية  ذفت  شركة   SARL .AU

محدودة بشريك وفحد. 
شاجع) بزفوية  (: فإلرتماعي) مقرها 
إقامة) فملستشفيات  وزنقة  د رب ل 
تم) فلدفجفلبيضاء) ج) فلطابق) جيز  دي 
فملذكوجة أعاله) فلشركة  في  مساهمة 
بجميع عناصر أصول وخصوم فألصل)
وتصبح) فلطبيعي  للشخص  فلتجاجي 
فلشركة مالكة للعناصر فملساهم بها)
من  وم تسجيلها في فلسجل) فبتدفء)

فلتجاجي.
من) فملستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 
من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاجي 
توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)
فلنهائي لهذه) فإلنشاء) فإلنتفاع فبتدفء)
فلكائن) فلتجاجي  فألصل  فلشركة 

بالدفجفلبيضاء.
وزنقة) د رب ل  شاجع  زفوية 
فملستشفيات إقامة دي جيز فلطابق)ج 
وغيب فملسجل بالسجل) فلدفجفلبيضاء)
وبذلك) بالدفجفلبيضاء) فلتجاجي 
فالتعرضات تسجل بمكت  فلضبط)
فلسجل) بمكت   فلتجاجية  باملحكمة 

فلتجاجي.
فلنشرة فلثانية 

83 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بالدفجفلبيضاء 
ملف جقم):)52 0ج1

حساب جقم):)8جج17

عقد تقدمة
فلسيد سعاد فلغماجي فلتلمساني)
جقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 
للشخص) ممثل  بصفته  (C02017ج
فلطبيعي ومسجل بالسجل فلتجاجي)
 240816 جقم) تحت  فلبيضاء) بالدفج 
وبصفته مسيب وحيد لشركة في طوج)

فلتكوين.)خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما  لي):

طبيعية) بتقدمة  فلقيام  تم 

 PHARMACIE AL HIKMA لشركة)

شركة) (CASABLANCA SARL AU

ذفت مسؤولية محدودة بشريك وفحد)

فيزفل) زنقة  (8 ب) فالرتماعي  مقرها 

تم) زفوية زنقة فميوت فلدفج فلبيضاء)

فملذكوجة أعاله) فلشركة  في  مساهمة 

بجميع عناصر أصول وخصوم فألصل)

وتصبح) فلطبيعي  للشخص  فلتجاجي 

فلشركة مالكة للعناصر فملساهم بها)

من  وم تسجيلها في فلسجل) فبتدفء)

فلتجاجي.

من) فملستفيدة  للشركة  سيكون 

لالصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 

من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاجي 

توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)

فلنهائي لهذه) فالنشاء) فالنتفاع فبتدفء)

فلكائن) فلتجاجي  فألصل  فلشركة 

بالدفج فلبيضاء)ب)8)زنقة فيزفل زفوية)

زنقة فميوت فلدفج فلبيضاء.

فلتجاجي) بالسجل  وفملسجل 

 240816 جقم) تحت  بالدفج فلبيضاء)

بمكت ) تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

بمكت ) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

فلسجل فلتجاجي.

فلنشرة فلثانية 

جئيس كتابة فلضبط

 84 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بالدفجفلبيضاء 
ملف جقم):) 5 0ج1

حساب جقم):)8 ج17

عقد تقدمة

فلسيد مروفن بن فلكامي فلحامل)

 BKجقم) 557 ج فلوطنية  للبطاقة 

فلطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 

فلتجاجي) بالسجل  ومسجل 

 434736 جقم) تحت  بالدفج فلبيضاء)

وبصفته مسيب وحيد لشركة في طوج)

فلتكوين.)خصائصها كالتالي):
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تم تصريح على ما  لي):

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة)

ذفت) شركة  ( K DECO SARL

وفحد)) بشريك  محدودة  مسؤولية 

رنان) تجزئة  ب  فالرتماعي  مقرها 

متجر) 1  (15 عماجة) ج1) فللوز زنقة)

فلدفج فلبيضاء)تم مساهمة في فلشركة)

فملذكوجة أعاله بجميع عناصر أصول)

للشخص) فلتجاجي  فألصل  وخصوم 

مالكة) فلشركة  وتصبح  فلطبيعي 

من) فبتدفء) بها  فملساهم  للعناصر 

فلتجاجي. فلسجل  في  تسجيلها   وم 

من) فملستفيدة  للشركة  سيكون 

لالصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 

من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاجي 

توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)

فلنهائي لهذه) فالنشاء) فالنتفاع فبتدفء)

فلكائن) فلتجاجي  فألصل  فلشركة 

رنان) تجزئة  ب  بالدفج فلبيضاء)

متجر) 1  (15 عماجة) ج1) فللوز زنقة)

فلدفج فلبيضاء.

فلتجاجي) بالسجل  وفملسجل 

 434736 جقم) تحت  بالدفج فلبيضاء)

بمكت ) تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

بمكت ) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

فلسجل فلتجاجي.

فلنشرة فلثانية 

جئيس كتابة فلضبط

 85 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بالدفجفلبيضاء 
ملف جقم):)130460

حساب جقم):)0ج175

عقد تقدمة

فلسيدة فاطمة فلقادجي فلحسني)

جقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحاملة 

للشخص) ممثل  بصفته  (B207651

فلطبيعي ومسجل بالسجل فلتجاجي)

 194560 جقم) تحت  بالدفج فلبيضاء)

وبصفته مسيب وحيد لشركة في طوج)

فلتكوين.)خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما  لي):
تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة)
 PHARMACIE LABORATOIRE
 DU COMPLEX SPORTIF SARL
محدودة) مسؤولية  ذفت  شركة  (AU
ب) فالرتماعي  مقرها  وفحد  بشريك 
فملعاجيف) محمد  مامون  زنقة  (63
فلدفج فلبيضاء)تم مساهمة في فلشركة) 
فملذكوجة أعاله بجميع عناصر أصول)
للشخص) فلتجاجي  فألصل  وخصوم 
مالكة) فلشركة  وتصبح  فلطبيعي 
من) فبتدفء) بها  فملساهم  للعناصر 
فلتجاجي. فلسجل  في  تسجيلها   وم 
من) فملستفيدة  للشركة  سيكون 
لالصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 
من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاجي 
توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)
فلنهائي لهذه) فالنشاء) فالنتفاع فبتدفء)
فلكائن) فلتجاجي  فألصل  فلشركة 
مامون) زنقة  (63 ب) بالدفج فلبيضاء)

محمد فملعاجيف فلدفج فلبيضاء.
فلتجاجي) بالسجل  وفملسجل 
 194560 جقم) تحت  بالدفج فلبيضاء)
بمكت ) تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
بمكت ) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

فلسجل فلتجاجي.
فلنشرة فلثانية 
جئيس كتابة فلضبط

 86 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بالدفجفلبيضاء 
ملف جقم):)130462

حساب جقم):)1ج175

عقد تقدمة
فلحامل) فحمد  بن  زهيب  فلسيد 
 BJ160602 جقم) فلوطنية  للبطاقة 
فلطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 
فلتجاجي) بالسجل  ومسجل 
 296882 جقم) تحت  بالدفج فلبيضاء)
وبصفته مسيب وحيد لشركة في طوج)

فلتكوين.)خصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما  لي):

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة)
 PHARMACIE BOULEVARD
 OULED HADDOU SARL AU
محدودة) مسؤولية  ذفت  شركة 
ب) فالرتماعي  مقرها  وفحد  بشريك 
حي) مكرج  9ج) جقم) حدو  والد  شاجع 
تم مساهمة فلبيضاء) فلدفج  كريمات 

بجميع) أعاله  فملذكوجة  فلشركة  في  (
فألصل) وخصوم  أصول  عناصر 
فلطبيعي وتصبح) للشخص  فلتجاجي 
فلشركة مالكة للعناصر فملساهم بها)
من  وم تسجيلها في فلسجل) فبتدفء)

فلتجاجي.
من) فملستفيدة  للشركة  سيكون 
لالصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 
من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاجي 
توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)
فلنهائي لهذه) فالنشاء) فالنتفاع فبتدفء)
فلكائن) فلتجاجي  فألصل  فلشركة 
بالدفج فلبيضاء)ب شاجع والد حدو جقم)
9ج)مكرج حي كريمات فلدفج فلبيضاء.

فلتجاجي) بالسجل  وفملسجل 
 296882 جقم) تحت  بالدفج فلبيضاء)
بمكت ) تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
بمكت ) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

فلسجل فلتجاجي.
فلنشرة فلثانية 
جئيس كتابة فلضبط

 87 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بالدفجفلبيضاء 
ملف جقم):)130466
حساب جقم):)17602

عقد تقدمة
فلسيد فملهدي بنمخلوف فلحامل)
 BE694539 جقم) فلوطنية  للبطاقة 
فلطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 
فلتجاجي) بالسجل  ومسجل 
 349656 جقم) تحت  بالدفج فلبيضاء)
وبصفته مسيب وحيد لشركة في طوج)

فلتكوين.)خصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما  لي):

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة)
 WIDADS PHARMACIE SARL
محدودة) مسؤولية  ذفت  شركة  (AU
فالرتماعي) مقرها  وفحد  بشريك 
تجزئة) ناصر  �شي  حبي   شاجع  ب 
مرزوكة)1)تجزئة)27)فلدفج فلبيضاء)تم)
فملذكوجة أعاله) فلشركة  في  مساهمة 
بجميع عناصر أصول وخصوم فألصل)
وتصبح) فلطبيعي  للشخص  فلتجاجي 
فلشركة مالكة للعناصر فملساهم بها)
من  وم تسجيلها في فلسجل) فبتدفء)

فلتجاجي.

من) فملستفيدة  للشركة  سيكون 
لالصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 
من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاجي 
توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)
فلنهائي لهذه) فالنشاء) فالنتفاع فبتدفء)
فلكائن) فلتجاجي  فألصل  فلشركة 
�شي) حبي   شاجع  ب  بالدفج فلبيضاء)
 27 تجزئة) (1 مرزوكة) تجزئة  ناصر 

فلدفج فلبيضاء.
فلتجاجي) بالسجل  وفملسجل 
 349656 جقم) تحت  بالدفج فلبيضاء)
بمكت ) تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
بمكت ) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

فلسجل فلتجاجي.
فلنشرة فلثانية 
جئيس كتابة فلضبط

 88 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بالدفجفلبيضاء 
ملف جقم):)130468
حساب جقم):)17625

عقد تقدمة
فلحامل) طريقي  صالح  فلسيد 
 JE224670 جقم) فلوطنية  للبطاقة 
فلطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 
فلتجاجي) بالسجل  ومسجل 
 416980 جقم) تحت  بالدفج فلبيضاء)
وبصفته مسيب وحيد لشركة في طوج)

فلتكوين.)خصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما  لي):

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة)
 LA SOCIETE G CREATION SARL
محدودة) مسؤولية  ذفت  شركة  (AU
فالرتماعي) مقرها  وفحد  بشريك 
مكرج) (58 جقم) فلقريعة  دجب  (27 ب)
فلدفج فلبيضاء)تم مساهمة في فلشركة)
فملذكوجة أعاله بجميع عناصر أصول)
للشخص) فلتجاجي  فألصل  وخصوم 
مالكة) فلشركة  وتصبح  فلطبيعي 
من  وم) للعناصر فملساهم بها فبتدفء)

تسجيلها في فلسجل فلتجاجي.
من) فملستفيدة  للشركة  سيكون 
لالصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 
من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاجي 
توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)
فلنهائي لهذه) فالنشاء) فالنتفاع فبتدفء)
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فلكائن) فلتجاجي  فألصل  فلشركة 

فلقريعة) دجب  (27 ب) بالدفج فلبيضاء)
جقم)58)مكرج))فلدفج فلبيضاء.

فلتجاجي) بالسجل  وفملسجل 

 416980 جقم) تحت  بالدفج فلبيضاء)

بمكت ) تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

بمكت ) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

فلسجل فلتجاجي.

فلنشرة فلثانية 
جئيس كتابة فلضبط

 89 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بالدفجفلبيضاء 

ملف جقم):)70 0ج1

حساب جقم):)17632

عقد تقدمة

دوباللي) فلرحيم  عبد  فلسيد 

جقم) فلوطنية  للبطاقة  فلحامل 

للشخص) ممثل  بصفته  (B615297
فلطبيعي ومسجل بالسجل فلتجاجي)

 426082 جقم) تحت  بالدفج فلبيضاء)

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما  لي):

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة)

MOKAGHIB SARL AU)شركة ذفت)

وفحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

فلريحان) إقامة  مقرها فالرتماعي ب 
1)شقة) زنقة روجج ساند فلطابق) (7

2)معاجيف فلدفج فلبيضاء)تم مساهمة)

بجميع) أعاله  فملذكوجة  فلشركة  في 

فألصل) وخصوم  أصول  عناصر 

فلطبيعي وتصبح) للشخص  فلتجاجي 

فلشركة مالكة للعناصر فملساهم بها)

من  وم تسجيلها في فلسجل) فبتدفء)

فلتجاجي.

من) فملستفيدة  للشركة  سيكون 

لالصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 

من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاجي 

توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)

فلنهائي لهذه) فالنشاء) فالنتفاع فبتدفء)

فلكائن) فلتجاجي  فألصل  فلشركة 

 7 فلريحان) إقامة  ب  بالدفج فلبيضاء)
 2 1)شقة) زنقة روجج ساند فلطابق)

معاجيف فلدفج فلبيضاء.

فلتجاجي) بالسجل  وفملسجل 
 426082 جقم) تحت  بالدفج فلبيضاء)
بمكت ) تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
بمكت ) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

فلسجل فلتجاجي.
فلنشرة فلثانية 
جئيس كتابة فلضبط

 90 مكرر

فملحكمة))فلتجاجية بالدفج فلبيضاء

ملف جقم):)72 0ج1

حساب جقم):)17650

عقد تقدمة
فلحاملة) زمامة  ناد ة  فلسيدة 
 B29 10ج جقم) فلوطنية  للبطاقة 
فلطبيعي) للشخص  فملمثلة  بصفتها 
فلتجاجي) بالسجل  ومسجل 
 2109 0 جقم) تحت  بالدفج فلبيضاء)
وبصفتها مسيب وحيد لشركة في طوج)

فلتكوين.)خصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما  لي):

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة)
 PHARMACIE LAHJAJMA NADIA
مسؤولية) ذفت  شركة  (SARL AU
مقرها) وفحد  بشريك  محدودة 
عماجة) فاج  دي  شاجع  ب  فالرتماعي 
تم مساهمة) فلبيضاء) فلدفج  تغازوت 
بجميع) أعاله  فملذكوجة  فلشركة  في 
فألصل) وخصوم  أصول  عناصر 
فلطبيعي وتصبح) للشخص  فلتجاجي 
فلشركة مالكة للعناصر فملساهم بها)
من  وم تسجيلها في فلسجل) فبتدفء)

فلتجاجي.
من) فملستفيدة  للشركة  سيكون 
لالصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 
من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاجي 
توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)
فلنهائي لهذه) فالنشاء) فالنتفاع فبتدفء)
فلكائن) فلتجاجي  فألصل  فلشركة 
بالدفج فلبيضاء)ب شاجع دي فاج عماجة)

تغازوت فلدفج فلبيضاء.
فلتجاجي) بالسجل  وفملسجل 
 2109 0 جقم) تحت  بالدفج فلبيضاء)
بمكت ) تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
بمكت ) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

فلسجل فلتجاجي.
فلنشرة فلثانية 
جئيس كتابة فلضبط

 91 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بالدفج فلبيضاء
ملف جقم):) 7 0ج1

حساب جقم):)17652

عقد تقدمة

فلحاملة) نفدي  فلهام  فلسيدة 

 IB 180 (جقم فلوطنية  للبطاقة 

فلطبيعي) للشخص  فملمثلة  بصفتها 

فلتجاجي) بالسجل  ومسجل 

 441806 جقم) تحت  بالدفج فلبيضاء)

وبصفتها مسيب وحيد لشركة في طوج)

فلتكوين.)خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما  لي):

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة)

 PHARMACIE FOUARAT SANTE

مسؤولية) ذفت  شركة  (SARL AU

مقرها) وفحد  بشريك  محدودة 

دجب) فلفوفجفت  شاجع  ب  فالرتماعي 

عادل حي فملحمدي فلدفج فلبيضاء)تم)

فملذكوجة أعاله) فلشركة  في  مساهمة 

بجميع عناصر أصول وخصوم فألصل)

وتصبح) فلطبيعي  للشخص  فلتجاجي 

فلشركة مالكة للعناصر فملساهم بها)

من  وم تسجيلها في فلسجل) فبتدفء)

فلتجاجي.

من) فملستفيدة  للشركة  سيكون 

لالصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 

فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاجي 

وسيكون) فلعقد  هذف  توقيع  من 

فالنشاء) فبتدفء) فالنتفاع  أ ضا  لها 

فلنهائي لهذه فلشركة فألصل فلتجاجي)

شاجع) ب  بالدفج فلبيضاء) فلكائن 

فملحمدي) حي  عادل  دجب  فلفوفجفت 

فلدفج فلبيضاء.

فلتجاجي) بالسجل  وفملسجل 

 441806 جقم) تحت  بالدفج فلبيضاء)

بمكت ) تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

بمكت ) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

فلسجل فلتجاجي.

فلنشرة فلثانية 

جئيس كتابة فلضبط

 92 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بالدفج فلبيضاء
ملف جقم):)82 0ج1
حساب جقم):)17915

عقد تقدمة
فلسيد عز فلعرب بنجلون فلحامل)
 B2ج  ج جقم) فلوطنية  للبطاقة 
فلطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 
فلتجاجي) بالسجل  مسجل  وغيب 

بالدفج فلبيضاء.)خصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما  لي):

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة)
GAB ARCHI SARL AU)شركة ذفت)
وفحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
مقرها فالرتماعي ب)ج)تجزئة فملحيط)
جقم) ج2)والد عزوز فلدفج فلبيضاء)تم)
فملذكوجة أعاله) فلشركة  في  مساهمة 
بجميع عناصر أصول وخصوم فألصل)
وتصبح) فلطبيعي  للشخص  فلتجاجي 
فلشركة مالكة للعناصر فملساهم بها)
من  وم تسجيلها في فلسجل) فبتدفء)

فلتجاجي.
من) فملستفيدة  للشركة  سيكون 
لالصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 
من) فبتدفء) تقدمته  فلحال  فلتجاجي 
توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)
فلنهائي لهذه) فالنشاء) فالنتفاع فبتدفء)
فلكائن) فلتجاجي  فألصل  فلشركة 
فملحيط) تجزئة  ج) ب) بالدفج فلبيضاء)

جقم) ج2)والد عزوز فلدفج فلبيضاء.
فلتجاجي) بالسجل  فملسجل  وغيب 
فالتعرضات) وبذلك  بالدفج فلبيضاء)
باملحكمة) فلضبط  بمكت   تسجل 

فلتجاجية بمكت  فلسجل فلتجاجي.
فلنشرة فلثانية 
جئيس كتابة فلضبط

 93 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بالدفجفلبيضاء 
ملف جقم):) 8 0ج1
حساب جقم):)17918

عقد تقدمة
فلتاقي) فملالك  عبد  فلسيد(ة))
فلوطنية) فلتعريف  للبطاقة  فلحامل 

 .BK52562(جقم
للشخص) ممثل  بصفته 
فلطبيعي ومسجل بالسجل فلتجاجي)
بالدفجفلبيضاء)تحت جقم)285426.



عدد)5702 - 7)جر )ج  1 )9)فربف ر)2022)الجريدة الرسمية   2502

في) للشركة  وبصفته مسيب وحيد 
طوج فلتكوين.

خصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما  لي):

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة.
SAGA CONSEIL SARL AU

محدودة) مسؤولية  ذفت  شركة 
بشريك وحيد مقرها فالرتماعي ب)

فلولفة) تانسيفت  شاجع وفد  15ج)
فلدفجفلبيضاء

تم مساهمة في فلشركة فملذكوجة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
فلطبيعي) للشخص  فلتجاجي  فالصل 
للعناصر) مالكة  فلشركة  وتصبح 
فملساهم بها فبتدفء)من  وم تسجيلها)

في فلسجل فلتجاجي.
من) فملستفيدة  للشركة  سيكون 
لالصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 
من) فبتدفء) فلتجاجي وفلحال تقدمته 
توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)
فلنهائي) فالنشاء) من  فبتدفء) فالنتفاع 
لهذه فلشركة فالصل فلتجاجي وفلكائن)

بالدفجفلبيضاء.
تانسيفت)) وفد  شاجع  15ج) ب)

فلولفة فلدفجفلبيضاء.
فلتجاجي) بالسجل  وفملسجل 
بالدفجفلبيضاء)تحت جقم)285426.

تسجل) فلتعرضات  فان  وذلك  (
بمكت  فلضبط باملحكمة فلتجاجية.

فلنشرة فلثانية 
عن جئيس مصلحة كتابة فلضبط

 94 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بالدفجفلبيضاء 
ملف جقم)):)130486

حساب جقم):)8ج179

عقد تقدمة
فلسيد(ة))خد جة فشنوي فلحامل)
جقم) فلوطنية  فلتعريف  للبطاقة 

 .BK373486
للشخص) ممثل  بصفته 
فلطبيعي ومسجل بالسجل فلتجاجي)
بالدفجفلبيضاء)تحت جقم)29758 .

في) للشركة  وبصفته مسيب وحيد 
طوج فلتكوين.

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما  لي):

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة.

CONFORT VISUEL SARL AU

محدودة) مسؤولية  ذفت  شركة 

بشريك وحيد مقرها فالرتماعي ب)

8)زنقة)181)رميلة)5))فلدفجفلبيضاء

تم مساهمة في فلشركة فملذكوجة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

فلطبيعي) للشخص  فلتجاجي  فالصل 

للعناصر) مالكة  فلشركة  وتصبح 

فملساهم بها فبتدفء)من  وم تسجيلها)

في فلسجل فلتجاجي.

من) فملستفيدة  للشركة  سيكون 

لالصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 

من) فبتدفء) فلتجاجي وفلحال تقدمته 

توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)

فلنهائي) فالنشاء) من  فبتدفء) فالنتفاع 

لهذه فلشركة فالصل فلتجاجي وفلكائن)

بالدفجفلبيضاء.

  5 رميلة) (181 زنقة) (8

فلدفجفلبيضاء.
فلتجاجي) بالسجل  وفملسجل 

بالدفجفلبيضاء)تحت جقم)29758 .

تسجل) فلتعرضات  فان  وذلك  (

بمكت  فلضبط باملحكمة فلتجاجية.

فلنشرة فلثانية 
عن جئيس مصلحة كتابة فلضبط

 95 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بالدفجفلبيضاء 
ملف جقم)):)90 0ج1

حساب جقم):)18005

عقد تقدمة
فلبوستاني) سناء) فلسيد(ة))

فلوطنية) فلتعريف  للبطاقة  فلحامل 

.F508098(جقم

للشخص) ممثل  بصفته 
فلطبيعي ومسجل بالسجل فلتجاجي)

بالدفجفلبيضاء)تحت جقم)437436.

في) للشركة  وبصفته مسيب وحيد 

طوج فلتكوين.

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما  لي):

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة.

 CENTRE DE BIOLOGIE

.MANSOUR  SARL AU
محدودة) مسؤولية  ذفت  شركة 

بشريك وحيد مقرها فالرتماعي ب)
فلرومي) صهي   زنقة  ( 19

فلربنو�شي)))فلدفجفلبيضاء.
تم مساهمة في فلشركة فملذكوجة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
فلطبيعي) للشخص  فلتجاجي  فالصل 
للعناصر) مالكة  فلشركة  وتصبح 
فملساهم بها فبتدفء)من  وم تسجيلها)

في فلسجل فلتجاجي.
من) فملستفيدة  للشركة  سيكون 
لالصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 
من) فبتدفء) فلتجاجي وفلحال تقدمته 
توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)
فلنهائي) فالنشاء) من  فبتدفء) فالنتفاع 
لهذه فلشركة فالصل فلتجاجي وفلكائن)

بالدفجفلبيضاء.
فلرومي) صهي   زنقة  ( 19

فلربنو�شي)))فلدفجفلبيضاء.
فلتجاجي) بالسجل  وفملسجل 
بالدفجفلبيضاء)تحت جقم)437436.

تسجل) فلتعرضات  فان  وذلك  (
بمكت  فلضبط باملحكمة فلتجاجية.

فلنشرة فلثانية 
عن جئيس مصلحة كتابة فلضبط

 96 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بالدفجفلبيضاء 
ملف جقم)):)92 0ج1

حساب جقم):18016

عقد تقدمة
فلحامل) فملعروفي  جيم  فلسيد(ة))
جقم) فلوطنية  فلتعريف  للبطاقة 

BE664273.
للشخص) ممثل  بصفته 
فلطبيعي ومسجل بالسجل فلتجاجي)
بالدفجفلبيضاء)تحت جقم) 52 2ج.

في) للشركة  وبصفته مسيب وحيد 
طوج فلتكوين.

خصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما  لي):

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة.
 PHARMACIE RIM AIN

.HARROUDA SARL AU

محدودة) مسؤولية  ذفت  شركة 
فالرتماعي) مقرها  وحيد  بشريك 
)B 96)تجزئة فالمل ف عين حرودة) ب)
فلدفجفلبيضاء. ( ( فلربنو�شي) سيدي 
فملذكوجة) فلشركة  في  مساهمة  تم 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
فلطبيعي) للشخص  فلتجاجي  فالصل 
للعناصر) مالكة  فلشركة  وتصبح 
فملساهم بها فبتدفء)من  وم تسجيلها)

في فلسجل فلتجاجي.
من) فملستفيدة  للشركة  سيكون 
لالصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 
من) فبتدفء) فلتجاجي وفلحال تقدمته 
توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)
فلنهائي) فالنشاء) من  فبتدفء) فالنتفاع 
لهذه فلشركة فالصل فلتجاجي وفلكائن)

بالدفجفلبيضاء.
B 96)تجزئة ف عين حرودة سيدي)

فلربنو�شي فلدفجفلبيضاء.
فلتجاجي) بالسجل  وفملسجل 
بالدفجفلبيضاء)تحت جقم) 52 2ج.

تسجل) فلتعرضات  فان  وذلك  (
بمكت  فلضبط باملحكمة فلتجاجية.

فلنشرة فلثانية 
عن جئيس مصلحة كتابة فلضبط

 97 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بالدفجفلبيضاء 
ملف جقم)):) 9 0ج1
حساب جقم):18018

عقد تقدمة
فلحامل) ( بوشرة) برة  فلسيد(ة))
جقم) فلوطنية  فلتعريف  للبطاقة 

.BH50910ج.
للشخص) ممثل  بصفته 
فلطبيعي ومسجل بالسجل فلتجاجي)
بالدفجفلبيضاء)تحت جقم)12 17ج.

في) للشركة  وبصفته مسيب وحيد 
طوج فلتكوين.

خصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما  لي):

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة.
.PAHRMACIE ABIR SARL AU

محدودة) مسؤولية  ذفت  شركة 
ب) فالرتماعي  مقرها  وحيد  بشريك 
مومن) سيدي  (6 مجموعة) (22 زنقة)

رد د جقم)ج)))فلدفجفلبيضاء.
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تم مساهمة في فلشركة فملذكوجة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

فلطبيعي) للشخص  فلتجاجي  فالصل 

للعناصر) مالكة  فلشركة  وتصبح 

فملساهم بها فبتدفء)من  وم تسجيلها)

في فلسجل فلتجاجي.

من) فملستفيدة  للشركة  سيكون 

لالصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 

من) فبتدفء) فلتجاجي وفلحال تقدمته 

توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)

فلنهائي) فالنشاء) من  فبتدفء) فالنتفاع 

لهذه فلشركة فالصل فلتجاجي وفلكائن)

بالدفجفلبيضاء.
زنقة)22)مجموعة)6)سيدي مومن)

رد د جقم)ج)))فلدفجفلبيضاء.
فلتجاجي) بالسجل  وفملسجل 

بالدفجفلبيضاء)تحت جقم)12 17ج.

تسجل) فلتعرضات  فان  وذلك  (

بمكت  فلضبط باملحكمة فلتجاجية.

فلنشرة فلثانية 
عن جئيس مصلحة كتابة فلضبط

 98 مكرر

فملحكمة  فلتجاجية بالدفجفلبيضاء 
ملف جقم)):130496

حساب جقم):18117

عقد تقدمة
فلحامل) ( نعيمة سكتني) فلسيد(ة))

جقم) فلوطنية  فلتعريف  للبطاقة 

 . B 157659

للشخص) ممثل  بصفته 
فلطبيعي ومسجل بالسجل فلتجاجي)

بالدفجفلبيضاء)تحت جقم)370396.

في) للشركة  وبصفته مسيب وحيد 

طوج فلتكوين.

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما  لي):

تم فلقيام بتقدمة طبيعية لشركة.

 GRIMPER POUR GRANDIR

.PRIVEE SARL AU

محدودة) مسؤولية  ذفت  شركة 

بشريك وحيد مقرها فالرتماعي ب)

بوعبيد) فلرحيم  عبد  شاجع  ( 8ج)

فلوزيس)))فلدفجفلبيضاء.

تم مساهمة في فلشركة فملذكوجة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

فلطبيعي) للشخص  فلتجاجي  فالصل 

للعناصر) مالكة  فلشركة  وتصبح 

فملساهم بها فبتدفء)من  وم تسجيلها)

في فلسجل فلتجاجي.

من) فملستفيدة  للشركة  سيكون 

لالصل) فمللكية  كامل  فلتقدمة  هذه 

من) فبتدفء) فلتجاجي وفلحال تقدمته 

توقيع هذف فلعقد وسيكون لها أ ضا)

فلنهائي) فالنشاء) من  فبتدفء) فالنتفاع 

لهذه فلشركة فالصل فلتجاجي وفلكائن)

بالدفجفلبيضاء.

بوعبيد) فلرحيم  عبد  شاجع  ( 8ج)

فلوزيس)))فلدفجفلبيضاء.
فلتجاجي) بالسجل  وفملسجل 
بالدفجفلبيضاء)تحت جقم)370396.

تسجل) فلتعرضات  فان  وذلك  (

بمكت  فلضبط باملحكمة فلتجاجية.
فلنشرة فالولى

عن جئيس مصلحة كتابة فلضبط

 99 مكرر

املحكمة  التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاجي

)عن طريق فلبيع

ملف عدد):)105/2021

كتابة) مصلحة  جئيس  يعلن 

بطنجة) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

في مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�شى   أنه 

باعت فلسيدة) (،2021 ديسمرب) (16  

منى فلوهابي فلحاملة لبطاقة فلتعريف)

فلساكنة) (،K263127 عدد) فلوطنية 

 69 عماجة أ فملجموعة) (09 بالهرهوجة)

فالقامات فلزجقاء)وفملسجلة بالسجل)

فلتجاجي بطنجة تحت عدد)65268،)

فلكائن) فلتجاجي  فألصل  مجموع 

بطنجة فملنى تجزئة فبن خلدون زنقة)

هو عباجة عن صيدلية) (99 قطعة) (E

 PHARMACIE AL شعاج) تحمل 

فحسان) فلسيدة  لفائدة  (MOUNA

فلتعريف) لبطاقة  فلحاملة  فلكني 

وحددت) (L100266 عدد) فلوطنية 

قيمة فالصل فلتجاجي موضوع فلبيع)

في مبلغ إرمالي قدجه)700.000)دجهم.

فلتعرضات) رميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة فلضبط بهذه فملحكمة)

15) وما فبتدفء)من تاجيخ) دفخل أرل)

وما) للفصل) 8) طبقا  فلثاني  فلنشر 

 ليه من مدونة فلتجاجة.

فلنشرة فلثانية

74 مكرر
 

املحكمة  التجارية بطنجة
ملف عدد):))2021/106

ملف تفويت  أصل تجاجي
 عن طريق فلبيع

كتابة) مصلحة  جئيس  يعلن 

بطنحة) فلتجاجية  باملحكمة  فلضبط 

أنه بمقت�شى عقد موثق مؤجخ في))16 

هشام) فلسيد  باع  (،2021 ديسمرب)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  رربفن 

وفلسيدة) (DK801682(فلوطنية عدد

لبطاقة) فلحاملة  فلبكاجي  ناد ة 

 A436638 عدد) فلوطنية  فلتعريف 

د اج) مجمع  بطنجة  فلساكنان 

 16 جقم) (5 مجموعة) (7 طنجة عماجة)

وفملسجالن بالسجل فلتجاجي بطنجة)

 101590 101588)وعدد) تحت عدد)

فألصل) مجموع  بينهما،) مناصفة 

فلتجاجي فلكائن بطنة تجزئة مربوك)

طريق فلركايع قطعة جقم) 2،)لفائدة)

فلحامل) زكرياءفللغميش  فلسيد 

عدد) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

فللغميش) طه  وفلسيد  (، (K559219

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

قيمة) وحددت  (K 8 19ج عدد)

فألصل فلتجاجي موضوع فلبيع في مبلغ)

دجهم. ( 50.000.00 قدجه) إرمالي 

فلتعرضات) رميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة فلضبط بهذه فملحكمة)

من) فبتدفء) 15) وما  أرل) دفخل 

 تاجيخ فلنشر فلثاني طبقا للفصل) 8

)وما  ليه من مدونة فلتجاجة.

فلنشرة فلثانية
عن جئيس كتابة فلضبط

75 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

بيع نصي  في أصل تجاجي

ملف جقم ج2021/5

حساب جقم  72

محرج) عرفي  عقد  بمقت�شى 

عروب) محمد  فلعدالن  طرف  من 

وعبدفلعالي بوعرفف بمد نة مكناس)

بتاجيخ)16)سبتمرب)2021.

مساوي) عبدفلعالي  فلسيد  باع 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

وفلدته) عن  نيابة  (D1  22ج جقم)

محمد) بنت  حمادة  فاطمة  فلسيدة 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحاملة 

 5 بعماجة) فلكائنة  (،D191ججج جقم)

فلدجقاوية) فلزفوية  (1 فلطابق) فلشقة 

بوفسطة وكالة) مكناس،) حي فلزجقاء)

جقم) تحت  مكناس  بتوثيق  مضمنة 

فملختلفة) سجل  5 ج) صحيفة) (469

فلحامل) مساوي  أكرم  للسيد  (،215

جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

فلعنوفن) بنفس  فلساكن  (D779 5 

أعاله.

فملقدج) فملشاع  فلوفر   رميع 

فلتجاجي،) فألصل  من  (%12,5 ب،)

وفملسجل بالسجل فلتجاجي بمكناس)

تحت جقم)87956.

وحدد ثمن فلبيع لنصي  فلسيدة)

في) فلتجاجي  لألصل  حمادة  فاطمة 

مبلغ)15.000)دجهم.

لذلك فإن رميع فلتعرضات  ج )

باملحكمة) فلضبط  بكتابة  أن توضع 

فلتجاجية بمكناس دفخل أرل خمسة)

صدوج) تاجيخ  من  (15)) وما  عشر)

فلنشر فلثانية.

فلنشرة فألولى
عن جئيس مصلحة كتابة فلضبط

باملحكمة فلتجاجي بمكناس

2 مكرر
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فملحكمة فلتجاجية بمكناس
ملف جقم):)2022/1

حساب عدد):)7ج22

تحويل شخص طبيعي إلى شخص 
معنوي
إعالن

في مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
19)نوفمرب)2021)وفملسجل بالحار )
2021)قدم فلسيد) ج2)نوفمرب) بتاجيخ)
لبطاقة) فلحاملة  وفلشريف  وع�شي 
 D29647 جقم) فلوطنية  فلتعريف 
شركة) (SHOH SARL AU لشركة)

محدودة فملسؤولية بمساهم وحيد.
فلكائن) فلتأسيس  طوج  في  شركة 
مقرها بشاجع فملسيبة فكوجفي مكناس)

جأسمالها)521000.00)دهم.
وتم تقييم فألصل فلتجاجي بمبلغ)

521000.00)دجهم.
وفملعنوية) فملاد ة  فلعناصر  رميع 
من أصول وخصوم للبيان فملحاسبي)

كحصص للشركة.
فملحاسبي)) ( فلبيان) من  وفملاخودة 
وفلشريف)) وع�شي  فلسيد  ملقاولة 
 2020 ( ديسمرب) 1ج) فملحصوج بتاجيخ)
جقم) فلتجاجي  بالسجل  وفملسجل 

.2 802
لذلك فإن رميع فلتعرضان  ج )
باملحكمة) فلضبط  بكتابة  أن توضع 
فلتجاجية بمكناس دفخل أرل خمسة)
فلنشرة) تاجيخ صدوج  من  عشر  وما 

فلثانية
فلنشرة فلثانية

79 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
شركة كوشيك

نشر فألمر فلقا�شي باملصادقة على)
ملقتضيات) تطبيقا  فلتوزيع  مشروع 

فملادة)668)من مدونة فلتجاجة
يعلن فلسيد جئيس كتابة فلضبط)

باملحكمة فلتجاجية بفاس أنه):
أمر) صدج  (2022/01/17 بتاجيخ)
عن فلسيد فلقا�شي فملنتدب باملحكمة)
فلتجاجية لفاس تحت عدد)2022/07 
في فمللف جقم)88/ 0ج2021/8)ق�شى)
فلتوزيع) مشروع  على  باملصادقة 
فملقتبح من طرف سند ك فلتصفية

)فلقضائية لشركة كوشيك وأن فألمر)
فملذكوج أعاله مودع بكتابة فلضبط)
وبأن من حق فألطرفف فملعنية فلطعن)
15) وم) فيه باالستئناف دفخل أرل)

من تاجيخ فلنشر.
عن جئيس كتابة فلضبط

9

فملحكمة فلتجاجية بفاس
شركة فلتارر خالد فلبطاحي - 

كالمود
نشر فألمر فلقا�شي باملصادقة على)
ملقتضيات) تطبيقا  فلتوزيع  مشروع 

فملادة)668)من مدونة فلتجاجة
يعلن فلسيد جئيس كتابة فلضبط)

باملحكمة فلتجاجية بفاس أنه):
أمر) صدج  (2022/01/17 بتاجيخ)
عن فلسيد فلقا�شي فملنتدب باملحكمة)
فلتجاجية لفاس تحت عدد)2022/08 
جقم) 29/ 0ج2021/8  فمللف  في 
مشروع) على  باملصادقة  ق�شى 
سند ك) طرف  من  فملقتبح  فلتوزيع 
فلتارر) لشركة  فلقضائية  فلتصفية 
وأن فألمر) ( كالمود) (- فلبطاحي) خالد 
فملذكوج أعاله مودع بكتابة فلضبط)
وبأن من حق فألطرفف فملعنية فلطعن)
15) وم) فيه باالستئناف دفخل أرل)

من تاجيخ فلنشر.
عن جئيس كتابة فلضبط

10

فملحكمة فلتجاجية بفاس
ملف فلبيع جقم 2022/01

حساب جقم 2ج9ج
محمد) ذ.) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
ج1  بتاجيخ) بفاس  فملوثق  لطفي 
بتاجيخ) 2  وفملسجل  (2021 ديسمرب)
ديسمرب)2021)فلبائع فلسيدة فبتسام)
فلوطنية) للبطاقة  فلحاملة  عموج 
 6 شقة) (: فلساكنة) ( (C51789ج جقم)
 .10 تجزئة وديع طريق ف موزفج فاس)
فملشتبي):)أسية فلبوشيخي عن شركة)
 TALLEZZOHO UR PHARMA
 C9 787ج فلوطنية) فلبطاقة  جقم 
فلساكنة):)د اج فألندلس ج هـ) )عماجة)
6)طابق)ج)جقم)ج1)بوسكوجة فلنوفصر)

فلدفج فلبيضاء.
بيع أصل تجاجي لألصل فلتجاجي)

جقم)) 5771.

 AV. ISKANDARIA (: ب) فلكائن 

 N°( 21( RCE( MANAGOI( MT

.FLEURI II FES

بثمن قدجه):)00.000ج)دجهم.

أرل) دفخل  فلتعرضات  وتقبل 

خمسة عشر  وما من تاجيخ فلنشرة)

فلثانية بالجريدة فلرسمية.

فلنشرة فألولى
عن جئيس مصلحة كتابة فلضبط

فإلمضاء):)فلسيد فملصطفى خطابي

40 مكرر

فملحكمة فلتجاجية بفاس

ملف فلبيع جقم 2022/02

حساب جقم 3956

حبيبة) ذ.) توثيقي  عقد  بمقت�شى 

بتاجيخ بفاس  فملوثق  فملقدفم   فياللي 

بتاجيخ وفملسجل  (2022 10) نا ر)   

فلبائع فلسيد عبد) (2022 10) نا ر)  

للبطاقة) فلحامل  برفدة  فلرحيم 

عن شركة) (C12700ج فلوطنية جقم)

  TANNERIE BERRADA FRERES

فلساكن):)فيال جقم)26)تجزئة فلنخيل)

شاجع عالل بن عبد هللا فاس.)فملشتبي:)

كردفوي) فاطمة  عن  فلوجدي  محمد 

 CUIR TRAITEMENT ممثلة شركة)

 C559626 فلوطنية) فلبطاقة  جقم 

فالدجي�شي) رنان  (1 زنقة) ( فلساكن:)

سيدي بوريدة فاس)1.

بيع أصل تجاجي فملسجل بالسجل)

فلتجاجي جقم))16561.

 1 BIS RUE NADOR فلكائن ب):)

.Q I DOKKARAT, FES

بثمن قدجه):)980.000)دجهم.

أرل) دفخل  فلتعرضات  وتقبل 

خمسة عشر  وما من تاجيخ فلنشرة)

فلثانية بالجريدة فلرسمية.

فلنشرة فألولى
عن جئيس مصلحة كتابة فلضبط

فإلمضاء):)فلسيد فملصطفى خطابي

41 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهاج مستخرج عقد تفويت

 أصل تجاجي
ملف جقم : 2022/06
حساب جقم :  9ج2

حرجه) جسمي  عقد  بمقت�شى 
فملوثق) فلد ن،) نوج  محموح  فألستاذ 
 2021 ديسمرب) (21 بتاجيخ) بوردة 
ديسمرب) (27 بتاجيخ) بوردة  مسجل 
ملحاوي) فلسيد  فوت  (2021
دوفج) بجرفدة  فلساكن  مصطفى،)

فلخلوفيين كنفودة.
 IYAD LISSAKANE (: للشركة)
فالرتماعي) مقرها  فلكائن  (SARL
شاجع) بنحمو  تجزئة  0ج2،) بوردة،)
مقيدة) فلعزيز،) عبد  فبن  فيصل 
بالسجل فلتجاجية بوردة تحت جقم)
مسيبها) بوفسطة  ممثلة  5289ج،)

فلسيد محمد فخمول.
فملعد)) فلتجاجي  فألصل  رميع 
بالشعاج) معروف  مقهى  الستغالل 
فلكائن بوردة،) (»CAFE EUSKADI»
فملقيد) (، 5 جقم) (72 عماجة) الكولين 
بالسجل فلتجاجي تحت جقم))86078 
تحليلي،)بثمن إرمالي قدجه)700.000 

دجهم.
فملحكمة) أمام  فلتعرضات  وتقبل 
فلتجاجية بوردة دفخل أرل أقصاه)
للنشرة) فملوفلية  عشر  وما  خمسة 
فلثانية)-)تطبيقا للمادة) 8)من مدونة)

فلتجاجة.
فلنشرة فألولى

جئيس مصلحة كتابة فلضبط
فإلمضاء):)منصوج محمد

42 مكرر

فملحكمة فالبتدفئية بوردة
إشهاج مستخرج عقد صدقة أصل 

تجاجي
ملف جقم :  2022/0

حساب : 88ج2
بمقت�شى عقد صدقة أصل تجاجي)
حرجه فلعدالن إ مان قنطري وأحمد)
لإلشهاد) فملنتصبان  فلعدالن  عزيزي 
فالستئنناف) محكمة  نفوذ  بدفئرة 
(،2021 ديسمرب) (15 بتاجيخ) بوردة 
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فلتاجيخ،) بنفس  بوردة  مسجل 
فلجياج،) فاطنة  فلسيدة  تصدقت 
فلعونية،) طريق  بوردة،) فلساكنة 

تجزئة فلطلحاوي زنقة أج)جقم)15.
على فلسيد ن):

فلساكن) (: بنعلي) فلعزيز  عبد 
بوردة،)طريق طا رت تجزئة لعلج ب)

 )جقم)16.
فلساكن) (: بنعلي) فلرزفق  عبد 
تجزئة) فلعونية  طريق  بوردة،)

فلطلحاوي زنقة أج)جقم)15.
فألصل) بجميع  بينهما،) مناصفة 
طريق) بوردة،) فلكائن  فلتجاجي 
فملزفول فيه) (188 جفس عصفوج جقم)
فملقيد بالسجل) نشاط أكلة خفيفة،)
تحليلي،) فلتجاجي تحت جقم) 8911)
ومن أرل فلتسجيل قومت فلصدقة)

بمبلغ قدجه)80.000)دجهم.
فملحكمة) أمام  فلتعرضات  تقبل 
فلتجاجية بوردة دفخل أرل أقصاه)
للنشرة) فملوفلية  عشر  وما  خمسة 
فلثانية)-)تطبيقا للمادة) 8)من مدونة)

فلتجاجة.
فلنشرة فألولى

جئيس مصلحة كتابة فلضبط

12 مكرر

املحكمة االبتدائية بالناضور
ملف جقم 2022/01
حساب جقم 9515
بيع أصل تجاجي

بمقت�شى عقد جسمي حرج مبكت )
موثق بالدفج) فألستاذ محمد حجري،)
ديسمرب) و15) بتاجيخ) 1) فلبيضاء)
فلرحمان) عبد  فلسيد  باع  (،2021
بوستة فلساكن بحي فلشاطئ فألحمر)
إفريقيا) شركة  لفائدة  فملاء) جأس 
تحمل) فملحروقات  لتوزيع  فملغربية 

فسم):
 SOCIETE AFRIQUIA
 MAROCAINE DE DISTRIBUTION
 ET(DE(CARBURANT(-(AFRIQUIA
ذفت) فالسم  مجهولة  شركة  (SMDC
جأسمال)125.000.000)دجهم وفلكائن)
فلبيضاء، بالدفج  فالرتماعي  مقرها 

)بزنقة مريني فمتدفد لزنقة فبن فلونان)
إفريقيا عين فلسبع،)فألصل فلتجاجي)

فملاء) جأس  فلحاد  أوالد  بدوفج  فلكائن 

إقليم فلناضوج وهو عباجة عن محطة)

بالسجل) وفملقيد  فلسياجفت  خدمات 

من) (92180 جقم) تحت  فلتجاجي 

فلسجل فإل ضاحي.

فملحكمة) أمام  فلتعرضات  تقبل 

(مكت  فلسجل) فالبتدفئية بالناضوج)

فلتجاجي))دفخل أرل)15) وما فملوفلية)

للنشرة فلثانية تطبيقا للمادة) 8)من)

ظهيب فاتح أغسطس)1996.

فلنشرة فألولى
للخالصة وفإلشاجة

8 مكرر

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
ملف فلبيع : 2021/06

حساب : 7جج5
عقد بيع أصل تجاجي

فملكلف) فلقضائي  فملنتدب  يشهد 

بالسجل فلتجاجي باملحكمة فالبتدفئية)

ببنسليمان وفملوقع أسفله):

أنه بناء)على فلعقد فلعدلي فملنجز)

فلرزفق) عبد  فلعدالن  طرف  من 

وفملسجل) فللودعي  ونوفل  فمليساوي 

ببنسليمان بتاجيخ)19)نوفمرب)2021،)

أمر) 2021/جج0ج1 19ج1،) إ دفع)

5/2021ج122،) باالستخالص)

ج00921جج70105،) توصيل)

فملهدي) فلسيد  فوت  بموربه 

فلعطوفني بن محمد بطاقته فلوطنية)
دوفج) (: وفلساكن) (TA1201 5 (: جقم)

فلعيون عين تيزغة بنسليمان،)للسيد)

(:  ونس بن جفشد بن فحمد بطاقته)
طاجق) زنقة  (: وفلساكن) (TA11 172

8ج)بنسليمان،)رميع) فبن زياد فلرقم)
بزنقة طاجق) فلكائن  فلتجاجي  فألصل 

8ج)بنسليمان،)وفملعد) فبن زياد فلرقم)

مجزيء) بالتقسيط«) فلعطوج  ’لبيع 
فلتجاجي) بالسجل  وفملقيد  عطوج«)

ببنسليمان) فالبتدفئية  باملحكمة 

تحت جقم تحليلي جقم):) 9 9،)بثمن)

إرمالي قدجه)0.000 1)دجهم.

وعليه تقبل فلتعرضات بابتدفئية)
فلتجاجي) شعبةفلسجل  بنسليمان،)
15) وما فملوفلية للنشرة) دفخل أرل)

فلثانية.
فلنشرة فألولى

13 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن تحويل أصل تجاجي من 

شخص فعتباجي إلى معنوي
ملف جقم  2022/0
حساب جقم 9ج287

في) مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
6) نا ر)2022)ومسجل بتاجيخ)7) نا ر)
 EL HENTATI قامت فلسيدة) (2022
فلحاملة لبطاقة فلتعريف) ( (FARIDA
بتحويل) (M280208 جقم) فلوطنية 
فألصل فلتجاجي من شخص فعتباجي)
شركة) فسم  في  معنوي  شخص  إلى 
 »PHARMACIE AL GHAZWA»
 MAGASIN LOT (: ب) فلكائن 
 CHERKAOUA(3(N°(45,(EL(JADIDA
 PHARMACIE (: نشاط) فيه  فملزفول 
وفلكيفية) فلشروط  حس   وذلك 

فملذكوجة في فلعقد.
تقبل) فلتعرضات  فإن  وعليه 
فالبتدفئية) باملحكمة  فلضبط  بكتابة 
من) 15) وما  أرل) دفخل  بالجد دة 

تاجيخ فلنشرة فلثانية.
فلنشرة فألولى

43 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
إعالن عن بيع فألصل فلتجاجي 

ملف جقم 2022/01
حساب جقم 21776

طرف) من  موثق  عقد  بمقت�شى 
في) مؤجخ  فالترف�شي  سهام  فملوثقة 
2021)ومسجل بتاجيخ)   ج2)ديسمرب)
 نا ر)2022)باع فلسيد هشام فملقدم)
من ملكية) ((1/2) ما نسبته فلنصف)
فألصل فلتجاجي فململوك له فملسجل)
عباجة عن) وهو  (111118 جقم) تحت 
 (CAFE BEST TIME) يسمى) مقهى 
جقم) متجر  فلبساتين  بتجزئة  فلكائن 
محمد) للسيد  تماجة  (25 عماجة) (17

بلغوفت بثمن قدجه)200.000)دجهم.

تسجل) فلتعرضات  فإن  وبذلك 
بمكت  فلضبط باملحكمة فالبتدفئية)
فملوفلي) 15) وما  أرل) دفخل  بتماجة 

للنشرة فألولى وفلثانية.
فلنشرة فألولى

عن جئيس مصلحة كتابة فلضبط

44 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
قسم فلسجل فلتجاجي

إعالن عن تفويت أصل تجاجي
ملف جقم :  2021/1
حساب جقم : ج12 

بمقت�شى عقد موثق ومؤجخ بتاجيخ)
2)ديسمرب)2021)فوت فلسيدة حسن)
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  بالل  ف ت 
فلوطنية جقم)I210001)فلساكن بدوفج)
 GRANDE(رد د بأزيالل لفائدة شركة
في طوج) (PHARMACIE LA COLINE

فإلنشاء.
فلكائن) فلتجاجي  فألصل  رميع 
تنانت وفلذي هو عباجة) بتجزئة فزود 
بالسجل) وفملسجل  صيدلية  عن 
باملحكمة) 12ج1) جقم) تحت  فلتجاجي 
عناصره) بجميع  بأزيالل  فالبتدفئية 
في) قيمته  وفملقدج  (، وفملعنوية) فملاد ة 

2.000.000)دجهم.
أن  تقدموف) فلدفئنين  فعلى 
بتعرضاتهم إلى قسم فلسجل فلتجاجي)
دفخل) بازيالل  فالبتدفئية  باملحكمة 
فإلعالن) نشر  تاجيخ  من  فرل  بتدئ 
فالول وينتهي في فليوم فلخامس عشر)

من تشر فإلعالن فلثاني.
فلنشرة فلثانية

37 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
بيع أصل تجاجي

ملف جقم : 2022/28
حساب جقم  8 5 

تلقاه) توثيقي  عقد  بمور  
موثق) فلعفيب،) همام  أحمد  فألستاذ 
 2021 ديسمرب) (21 بتاجيخ) بسال،)
باعت فلسيدة كريمة ملغاجي فساكنة)
بسال فلرمل شاجع فاس عماجة)21)جقم)
فمريباح ف مان  فلسيدة  لفائدة  ج1)
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فلوحدة) حي  فلقرية  بسال  فلساكنة 

فألصل) 2ج) جقم) صالح  بين  زنقة 

فلتجاجي فملتكون من محل للخياطة)
فلوفقع بسال فملد نة زنقة فبن خلدون)
فلتجاجي) بالسجل  فملقيد  (22 جقم)

للمحكمة فالبتدفئية بسال تحت جقم)

50678)بثمن قدجه)95.000)دجهم.

بمصلحة) فلتعرضات  وستقبل 

فلسجل فلتجاجي باملحكمة فالبتدفئية)

بسال إلى غا ة خمسة عشر)(15)) وما)

من صدوج فإلعالن فلثاني.

فلنشرة فألولى
عن جئيس مصلحة كتابة فلضبط

7 مكرر

فملحكمة فالبتدفئية بسال
عقد تفويت بخصوص أصل تجاجي

ملف جقم : 2022/01

حساب جقم : 45156

من) حرج  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

فلفوي�شي،) حنان  فألستاذة  طرف 

سبتمرب (2 بتاجيخ) بسال،)  موثقة 

فلسيد) فوت  (،2021 ديسمرب) (20 و)

روفد عليلة،)فلساكن بفاس،)سيدي)

لفائدة) 1ج) حي ليبفك بلوك) فبرفهيم،)

 JOUMANA CITY SARL شركة)

AU)شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة)

 100.000 جأسمالها) وحيد،) بشريك 

بسال،) فالرتماعي  مقرها  دجهم،)

فلضحى،) تجزئة  فلحد قة،) لعيا دة،)

(،101 عماجى جقم) (،2526 مجموعة)
فلتجاجي) بالسجل  فملقيدة  (،2 جقم)

جقم) بسال  فالبتدفئية  باملحكمة 

ج8  ج)ممثلة من طرف):

 Zakaria منيب) زكرياء) فلسيد 

MOUNIR)فلحامل لبطاقة فلتعريف)

رميع) (،AB70727ج جقم) فلوطنية 

فلكائن) فلتجاجي  وفرباته من فألصل 

فملجموعة) فلعيا دة،) بسال فلجد دة،)

وهو) (،101 عماجة جقم) (،25 فلسكنية)

بالسجل) وفملسجل  مقهى  عن  عباجة 

بسال) فالبتدفئية  للمحكمة  فلتجاجي 

تحت جقم)2 ج50.

بمصلحة) فلتعرضات  وستقبل 
فلسجل فلتجاجي باملحكمة فالبتدفئية)
بسال وذلك إلى غا ة فليوم فلخامس)

عشر من صدوج فإلعالن فلثاني.
فلنشرة فلثانية

42 مكرر

املحكمة االبتدائية بالفقيه 
بنصالح

ملف جقم : 2022/01
تقد م أصل تجاجي كحصة في شركة
مصحح) عرفي  عقد  بمقت�شى 
 2021 ديسمرب) (7 بتاجيخ) فإلمضاء)
 2021 ديسمرب) (16 بتاجيخ) وفملسجل 
بإدفجة فلتسجيل بالفقيه بن صالح،)
قدمت فلسيدة فدوى  قين فلحاملة)
(،IB150568 جقم) فلوطنية  للبطاقة 
فلعماجة) فلنخيل  بإقامة  فلساكنة 
بن) فلفقيه  (7 جقم) فلثاني  فلطابق  ( 
 PHARMACIE 2 لشركة) صالح،)
شركة) (،MARS REMED SARL AU
ذفت) فملحدودة  فملسؤولية  ذفت 
فلشريك فلوحيد في طوج فلتأسيس،)
شاجع) (106-104 فالرتماعي) مقرها 
فلفقيه) فلجدفد  فلقوفسم  ماجس  (2
فلتجاجي) فألصل  رميع  صالح،) بن 
باملحكمة) فلتجاجي  بالسجل  فملقيد 
تحت) صالح  بن  بالفقيه  فالبتدفئية 
بجميع عناصره فملاد ة) (17272 جقم)

وفملعنوية.
فعلى دفئني مقدم فألصل فلتجاجي)
فملذكوج أعاله أن  تقدموف بتعرضاتهم)
إلى قسم فلسجل فلتجاجي باملحكمة)
دفخل) بن صالح  بالفقيه  فالبتدفئية 
فإلعالن) نشر  تاجيخ  من  أرل  بتدئ 
فألول وينتهي في فليوم فلخامس عشر)

من نشر فإلعالن فلثاني.
فلنشرة فألولى

14 مكرر

فملحكمة فالبتدفئية بالفقيه بنصالح
ملف جقم : 2022/2
تقد م أصل تجاجي

مصحح) عرفي  عقد  بمقت�شى 
 2021 نوفمرب) بتاجيخ) ) فإلمضاء)
 2021 نوفمرب) 0ج) بتاجيخ) ومسجل 

بإدفجة فلتسجيل.

عرفي) ملحق  عقد  بمقت�شى 
ديسمرب) (7 بتاجيخ) فإلمضاء) مصحح 
ديسمرب) بتاجيخ) 2) ومسجل  (2021
باعت) فلتسجيل،) بإدفجة  (2021
فلحاملة) حوجية  اللة  زهيب  فلسيدة 
(،I380196 جقم) فلوطنية  للبطاقة 
 6 فلعماجة) (2 فلساكنة بالرباط بلوك)
للسيد خلفي) (III فملسيبة) (21 فلشقة)
 ونس فلحامل للبطاقة فلوطنية جقم)
فلزهوج) بتجزئة  وفلساكن  (SL7592
بن) فلفقيه  (29 فلرقم) (12 فملجموعة)
صالح،)فألصل فلتجاجي فلكائن تجزئة)
صالح) بن  فلفقيه  ( 2 فلرقم) ففرفن 
فملعروف تحت فسم صيدلية مرران)
باملحكمة) فلتجاجي  بالسجل  وفملقيد 
تحت) صالح  بن  بالفقيه  فالبتدفئية 
فملاد ة) بعناصره  (1 828 جقم)
وفملعنوية بثمن قدجه)200.000)دجهم.
أعاله) فملذكوج  فلبائع  دفئني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  أن  تقدموف 
فلسجل فلتجاجي باملحكمة فالبتدفئية)
بالفقيه بن صالح دفخل أرل  بتدئ)
من تاجيخ نشر فإلعالن فألول وينتهي في)
فليوم فلخامس عشر من نشر فإلعالن)

فلثاني.
فلنشرة فألولى

15 مكرر

فملحكمة فالبتدفئية بالفقيه
 بن صالح

شعبة فلسجل فلتجاجي)

ملف جقم):)2021/21

فعالن عن تقد م أصل تجاجي 
كحصة في شركة

مصحح) عرفي  عقد  بمقت�شى 
(،2021 ديسمرب) (6 بتاجيخ) فالمضاء)
(،2021 ديسمرب) (10 وفملسجل بتاجيخ)
بادفجة فلتسجيل بالفقيه بن صالح،)
فلحامل) نفدي  زهيب  فلسيد  قدم 
جقم) فلوطنية  فلتعريف  للبطاقة 
IB46659،)فلساكن حي فلباهية زنقة)
لشركة) صالح  بن  فقيه  (1 جقم) (17
(،PHARMACIE NAFIDI SARL AU
شركة ذفت فملسؤولية فملحدودة ذفت)
فلتاسيس طوج  في  فلوحيد  فلشريك 

مكرج ساحة) (10 فالرتماعي) مقرها  (

فلفقيه) فلقوفسم  محمد  سيدي 
فلتجاجي) فالصل  رميع  صالح  بن 

باملحكمة) فلتجاجي  بالسجل  فملقيد 

تحت) بالفقيه بن صالح،) فالبتدفئية 

فملاد ة) عناصره  بجميع  (2852 جقم)

وفملعنوية.
فعلى دفئني مقدم فالصل فلتجاجي)

فملذكوج أعاله أن  تقدموف بتعرضاتهم)

فلى قسم فلسجل فلتجاجي باملحكمة)

دفخل) بن صالح  بالفقيه  فالبتدفئية 

فالعالن) نشر  تاجيخ  من  فرل  بتدئ 

من نشر) (15 فليوم) في  فالول ويتنهي 

فالعالن فلثاني.

فلنشرة فلثانية

100 مكرر

فملحكمة فالبتدفئية بالفقيه بن 

صالح
شعبة فلسجل فلتجاجي)

ملف جقم):)2021/20

فعالن عن بيع أصل تجاجي
سعيد) ذ.) حرجه  عقد  بمقت�شى 

مالل،) بني  بهيئة  محام  فوطال  

نونرب) (25 بتاجيخ) فالمضاء) مصحح 

ديسمرب) (22 وفملسجل بتاجيخ) (،2021

باع فلسيد) بادفجة فلتسجيل،) (،2021

للبطاقة) فلحامل  فلد ن  نوج  همازي 

(،IB80050ج جقم) فلوطنية  فلتعريف 

 16 فلزنقة) فحد دو  باوالد  فلساكن 

للسيد) صالح  بن  فلفقيه  8ج) فلرقم)

هشام صقرفني بن فملصطفى فلحامل)

جقم) فلوطنية  فلتعريف  للبطاقة 

حي) بتجزئة  وفلساكن  (IB178207

فلفقيه بن) جقم) 1) ( 2 فملصلي زنقة)

فملعطي) فلوجزفدي  وللسيد  صالح،)

فلتعريف) لبطاقة  فلحمل  محمد  بن 
فلوطنية)IB226847)فالصل فلتجاجي)

  0 فلرقم) فلحنصالي  بشاجع  فلكائن 

بالسجل) وفملقيد  صالح  بن  بالفقيه 

فلتجاجي باملحكمة فالبتدفئية بالفقيه)

بن صالح بعناصره فملاد ة وفملعنوية)

بثمن قدجه)220.000)دجهم.
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فعلى دفئني فلبالغ فملذكوج أعاله أن)

 تقدموف بتعرضاتهم فلى قسم فلسجل)

فلتجاجي باملحكمة فالبتدفئية بالفقيه)

بن صالح دفخل أرل  بتدئ من تاجيخ)

فليوم)) في  وينتهي  فالول  فالعالن  نشر 

15)من نشر فالعالن فلثاني.

فلنشرة فلثانية
فالمضاء):)طلحة عبد فلغاني

101 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
مكت  فلسجل فلتجاجي

ملف جقم):)2021/06

حساب جقم):)1 9 

ملف فشهاج تنازل عن  أصل تجاجي
بمقت�شى فلعقد فلعرفي فملصادق)

على فمضائه بتاجيخ فاتح نونرب)2021 

للضرئ ) فلعامة  باملد رية  وفملسجل 

(،2021 ج1)ديسمرب) بالعرفئش بتاجيخ)

فلسيد) تنازل  (،6881 جقم) تحت 

تعريفه) بطاقة  شهاب  فبرفهيم 

عنوفنه (،MC0  جج جقم) فلوطنية 

بالخطي ) فلد ن  لسان  1ج) جقم)

فملولى شهاب) عبد  للسيد  فلعرفئش،)

جقم) فلوطنية  فلتعريف  ( بطاقته)

تجزئة) جقم  عنوفنه  (،MC899ج

فلعرفئش،) (55 جقم) فلجد د  فملغرب 

للمحل) فلتجاجي  فالصل  رميع  عن 

0ج  فلكائن بشاجع فبن فلخطي  جقم)

فلعرفئش وفملسجل بالسجل فلتجاجي)

باملحكمة فالبتدفئية بالعرفئش)،)تحت)

فلتحليلي) فلسجل  من  2ج15) جقم)

وفملعنوية. فملاد ة  عناصره  بجميع 

تسجل) فلتعرضات  فان  وبذلك 

فالبتدفئية) باملحكمة  فلضبط  بكتابة 

فلتجاجي) فلسجل  مكت   بالعرفئشن 

15) وما فملوفلية للنشرة) دفخل أرل)

فلثانية.

فلنشرة فلثانية
جئيس مصلحة كتابة فلضبط

102 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجاجي

ملف جقم 2022/02
حساب جقم 712 1

بتاجيخ) توثيقي  عقد  بمقت�شى 
فلسيد باع  (2021 ماجس) (17 
ل) فلحامل  حمام  فللطيف  عبد 
للسيد) (X201217 جقم) ب.ت.و 
حسن بن فلطويل فلحامل ل ب.ت.و)
تحت) وفملسجل  (X00980ج جقم)
فالبتدفئية) باملحكمة  (  198 جقم)
بالخميسات،)وفلكائن جقم)12-10)زنقة)
فلخميسات،) فلزهرفء) حي  جقرفق  فبو 
وفملعنوية) فملاد ة  عناصره  بجميع 

وفملقدج بثمن)150.000)دجهم.
لذلك فإن رميع فلتعرضات  ج )
باملحكمة) فلضبط  بكتابة  أن توضع 
أرل) دفخل  بالخميسات  فالبتدفئية 
تاجيخ صدوج) من  خمسة عشر  وما 

فلنشر فلثانية.
فلنشرة فألولى

عن جئيس مصلحة كتابة فلضبط

3 مكرر

املحكمة االبتدائية الخميسات
مكت  فلسجل فلتجاجي

ملف جقم):)2022/01

حساب جقم):)588 1

عن بيع   أصل تجاجي
بتاجيخ توثيقي  عقد   بمقت�شى 
 16)ديسمرب)2022)باع فلسيد حميد)
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلرفمي 
للسيدة) (ZG77460 جقم) فلوطنية 
لبطاقة) فلحاملة  قاسمي  غيثة 
 EE555180 جقم) فلوطنية  فلتعريف 
وفملسجل تحت جقم)50852)باملحكمة)
وفلكائن) بالخميسات،) فالبتدفئية 
25ج2  جقم) زموج  رنان  بتجزئة 
فملاد ة) بجميع عناصره  فلخميسات،)
 50.000 بثمن) وفملقدج  وفملعنوية 

دجهم.
فلتعرضات)) رميع  فان  وبذلك 
فلضبط) بكتابة  توضع  أن   ج  
بالخميسات) فالبتدفئية  باملحكمة 
دفخل أرل)15) وما من تاجيخ صدوج)

فلنشرة فلثانية.

فلنشرة فلثانية
عن جئيس مصلحة كتابة فلضبط

103 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بقصبة تادلة
هبة أصل تجاجي

بنت موح) فلسيدة فاطمة دهوي 
جقم) ج) زنقة) فلوحدة  بحي  فلساكنة 
لبطاقة) وفلحاملة  تادلة  قصبة  ج)
فلتعريف فلوطنية جقم)IA37169)هبة)
جقم) تحت  فملسجل  فلتجاجي  فألصل 
فإلبتدفئية) باملحكمة  فملسجل  (208

قصبة تادلة.
فملشاج) فلتجاجي  فألصل  وهبت 
بن) فوطال   خالد  البنها  أعاله  إليه 
فلساكن) مغربية  رنسيته  ميمون 
عدد) وطنيته  أعاله  فلعنوفن  بنفس 

.IA1081 7
بمصلحة) فلتعرضات  ستقبل 
فلسجل فلتجاجي باملحكمة فإلبتدفئية)
بقصبة تادلة وذلك إلى غا ة خمسة)
عشرف  وما من صدوج فإلعالن فلثاني.

فلنشرة فلثانية
44 مكرر

املحكمة االبتدائية بشفشاون
ملف كرفء أصل تجاجي عن طريق 

فلتسييب فلحر لألصل فلتجاجي
يعلن جئيس مصلحة كتابة فلضبط)
بشفشاون،) فالبتدفئية  باملحكمة 
في) مؤجخ  جسمي  عقد  بمقت�شى   أنه 
فلسيد) فكرى  (2021 ديسمرب) (1 
 LC66509 بطاقته) فلسعيد شهبون 
حي) (100 جقم) فملصلة،) زنقة  عنوفنه 
فلتجاجي) فألصل  شفشاون  فلسوق،)
فالبتدفئية) باملحكمة  فملسجل 
فلتحليلي) فلرقم  تحت  بشفشاون 
محمد) فلسيد  لفائدة  وذلك  ( 52 
جقم) فلوطنية  بطاقته  بنتغليا،)
فملاء،) جأس  وفلساكن  (،LC12099ج
شفشاون بمبلغ قدجه)500 )دجهم في)

فلشهر.
وعليه فإن رميع فلتعرضات تقدم)
بكتابة فلضبط بهذه فملحكمة دفخل)
أرل))خمسة عشر)(15)) وما فبتدفء)
من تاجيخ فلنشر فلثاني طبقا للفصل)

 8)وما  ليه من مدونة فلتجاجة.
فلنشرة فلثانية

عن جئيس مصلحة كتابة فلضبط

33 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
تقد م أصل تجاجي حصة في شركة

ملف جقم : 2021/28
حساب جقم : 10677

منجز) جسمي  تقرير  بمقت�شى 
فحمد) فلحيسوبي  فلخبيب  طرف  من 
بتاجيخ) فلبيضاء) بالدفج   بوشامة 
فلسيد) فقد قدم  (2021 نوفمرب) 0ج)
فلحامل) جفشد،) مغربي  محمد،) فملن 
جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 
J159856)وفملسجل بالسجل فلتجاجي)
فلتجاجي)) فألصل  رميع  52ج15) جقم)
 ARCHITECTE عن) عباجة  هو  فلذي 
فلشرف،) حي  برقم) 5) فلكائن 
مالل) بني  فلخامس،) محمد  شاجع 
 STE فملدعوة) فلشركة  في  كحصة 
 AGENCE MOHAMED ILMEN
فملسجلة) (ARCHITECTE SARL AU
في فلسجل فلتجاجي تحت جقم)12267 
جأسماله) فلقانوني،) ممثلها  شخص 
فألصل) قوم  وقد  دجهم  (698.000
دجهم. (20.000 مبلغ) في  فلتجاجي 
أعاله) فلحصة  مقدم  دفئني  فعلى 
فلسجل) بمكت   تعرضاتهم  وضع 
ببني) فالبتدفئية  باملحكمة  فلتجاجي 
خمسة) ( مالل دفخل أرل ال  تجاوز)
عشر)(15)) وما فملوفلية للنشرة فلثانية.

فلنشرة فلثانية
عن جئيس مصلحة كتابة فلضبط

34 مكرر

املحكمة االبتدائية بسطات
قسم فلسجل فلتجاجي

إعالن عن بيع أصل تجاجي
يعلن جئيس مصلحة كتابة فلضبط)
أنه) بسطات،) فالبتدفئية  باملحكمة 
 20576 جقم) تجاجي  أصل  بيع  وقع 
فملستغل كصيدلية)(صيدلية فلوفاق))
فلكائنة بتجزئة كمال)2)بلوك س جقم)
فلبائع) بين  بالتبف�شي  سطات،) 1ج10)
فلحامل لبطاقة) فلسيد سعد بلفالح،)
 BK27755ج جقم) فلوطنية  فلتعريف 
 22 س) 2م  فألزهر) بإقامة  فلساكن 
فلحسني،) حي  (،6 شقة) (151 عماجة)
فلدفج فلبيضاء)وفملشتب ة فآلنسة صوفيا
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فلتعريف) لبطاقة  فلحاملة  ملهمي،)

فلساكنة) (Wجقم) 2ج85ج فلوطنية 

بحي فلشيخ،)شاجع شنكيط جقم) 27،)

عقد) بمور   فنتقل  وفلذي  سطات 

 2021 نوفمرب) ج2) في) فملؤجخ  جسمي 

وفملحرج من طرف فألستاذ هشام فللباج)

موثق بسطات وذلك طبقا ملقتضيات)

فلقانون فملنظم لبيع فألصل فلتجاجي.

تقبل) فلتعرضات  فإن  وعليه 

فالبتدفئية) باملحكمة  فلضبط  بكتابة 

فلتجاجي)) فلسجل  (قسم  بسطات)

وذلك دفخل أرل))خمسة عشر)(15) 

 وما فبتدفء)من تاجيخ فلنشرة فلثانية.

فلنشرة فلثانية
جئيس مصلحة كتابة فلضبط

35 مكرر

فملحكمة فالبتدفئية بسطات
قسم فلسجل فلتجاجي

إعالن عن بيع أصل تجاجي

يعلن جئيس مصلحة كتابة فلضبط)

أنه) بسطات،) فالبتدفئية  باملحكمة 

 20178 جقم) تجاجي  أصل  بيع  وقع 

فلتجاجي هو عباجة) للمحل  ( فملستغل)

فألحرفج)) (فضاء) فملسماة) مقهى  عن 

فلكائنة بلوك فلطاهري شاجع فلجينبفل)

بالتبف�شي) سطات  ( 7 جقم) فلكتاني 

حافظ،) محمد  فلسيد  فلبائع  بين 

فلحامل لبطاقة فلتعريف فلوطنية جقم)

W190746)وفلساكن حي فلبطوفج زنقة)

وفملشتبي) سطات  (18 جقم) فلعرفئش 

فلسيد محمد ررموني فلحامل لبطاقة)

 W346771 جقم) فلوطنية  فلتعريف 

بني  كرين) فلساكن دوفج فوالد فحمد 

سطات وفملشتبي)2)فملصطفى ررموني)

فلحامل لبطاقة فلتعريف فلوطنية جقم)

W286987)وفلساكن بإ طاليا وفلذي)

فنتقل بمور  عقد جسمي مؤجخ في)

وفملحرج من طرف) (2021  2)سبتمرب)

بمد نة) موثق  أ وب  ناجي  فألستاذ 

فلقانون) ملقتضيات  وذلك  سطات 

فملنظم لبيع لألصل فلتجاجي.

تقبل) فلتعرضات  فإن  وعليه 
فالبتدفئية) باملحكمة  فلضبط  بكتابة 
فلتجاجي)) فلسجل  (قسم  بسطات)
وذلك دفخل أرل))خمسة عشر)(15) 
 وما فبتدفء)من تاجيخ فلنشرة فلثانية.

فلنشرة فلثانية
جئيس مصلحة كتابة فلضبط

36 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
مكت  فلسجل فلتجاجي

ملف فلتقد م عدد: ج2021/1
حساب جقم : 88 22
عقد بيع أصل تجاجي

حرج) ( عرفي) عقد  بمقت�شى 
حسن) فألستاذ  ملكت   بالقنيطرة 

علوش))بتاجيخ)2021/12/07،)باع):
 MOUAZEN BRAHIM,CIN

.G17790ج
فألصل فلتجاجي فلكائن ب):)فلزنقة)
فلحميد) عبد  فلباشا  شاجع  ج15)
فلقنيطرة) مكرج  0ج2) فلرقم) فلعلوي 

وفملستغل لصناعة فألفرشة.
لدى) فلتجاجي  بالسجل  وفملقيد  (
بالقنيطرة تحت) فالبتدفئية  فملحكمة 
ب) تقد ره  تم  وفلذي  (63814 عدد)

9000ج1)دجهم.)لفائدة كل من):
 LHOUSSAIN ERRAMI G1171جج
فعلى دفئني))فلبائعة فملذكوجة أعاله)
أن بتقدموف بتعرضهم لدى فملحكمة)
 15 فالبتدفئية بالقنيطرة دفخل أرل)
من تاجيخ فلنشرة فلثانية)  وما فبتدفء)
طبقا للفصل) 8)من مدونة فلتجاجة.

فلنشرة فلثانية
107 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملخص فلحكم أو فلقرفج

مزدفد) فلحمري،) (: فلعائلي) فالسم 
بتاجيخ)19)نوفمرب)1989)بصفرو.

فالسم فلشخ�شي):)محمد.
بنت) فاطمة  (: وأمه) علي،) (: فبن)

أحمد.
سيدي) زفوية  دوفج  (: فلساكن)

بنعي�شى عزفبة فلوفثة صفرو.

نوفمرب) ج2) بتاجيخ) عليه  حكم 
فلجنا ات) غرفة  طرف  من  (2021
فنتهائيا) علنيا  بفاس  فالستئنافية 

وغيابيا.
:)رنا ة فلضرب وفلجرح) من أرل)
فملؤدي إلى عاهة مستد مة وفلسرقة)
فملوصوفة بالتعدد وفلعنف وفلتهد د)

وفلليل.
في فلشكل):)قبول فالستئناف.

فلقرفج) »تأ يد  (: فملوضوع) في 
غرفة) عن  فلصادج  فملستأنف«)
بفاس) فلجنا ات ملحكمة فالستئناف 
جقم) تحت  (2021 ماي) (27 بتاجيخ)
في فمللف جقم)2021/2609/06  51ج)
أرل) من  فملتهم  بـمؤفخذة  فلقا�شي 
 (2) فملنسوب إليه ومعاقبته بسنتين)
فملدنية) فلدعوى  وفي  نافذف،) حبسا 
بالحق) فملطال   لفائدة  فملتهم  بأدفء)
  0.000 فملدني تعويضا مدنية قدجه)
فلنسبة) على  فلصائر  وتحميله  دجهم 
وإعفاء) فألدنى  في  فإلرباج  وتحد د 
فملطال  من بقية فلصائر مع تعد له)
بها) فلحبسية فملحكوم  فلعقوبة  برفع 
حسبا) سنوفت  أجبع  إلى  فملتهم  على 
في) وفإلرباج  فلصائر  وتحميله  نافذف،)

فألدنى.
وبعقل أمالك فملتهم وبقائها تحت)

فلعقل.
وبإشعاج فألمالك فملخزنية بملخص)

فلحكم.
فلرسمية) فلجريدة  في  وبنشره 

بمسعى من فلنيابة فلعامة.
وبتعليق فلحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
فلرئيس

ممثل فلنيابة فلعامة

كات  فلضبط

16

محكمة فالستئناف بفاس
ملخص فلحكم أو فلقرفج

مزدفد) زوفق،) (: فلعائلي) فالسم 
بتاجيخ)10)نوفمرب)1992)بأوالد فملالح.

فالسم فلشخ�شي):)سميب.
فاطمة بنت) (: وأمه) محمد،) (: فبن)

حموش.

قيادة) مالح  أوالد  (: فلساكن)

فلزجفجدة إقليم تازة.

نوفمرب) ج2) بتاجيخ) عليه  حكم 
فلجنا ات) غرفة  طرف  من  (2021
فنتهائيا) علنيا  بفاس  فالستئنافية 

وغيابيا.
فلسرقة فملقتبنة بالليل) (: من أرل)

وفلتسلق وفلكسر.
في فلشكل):)قبول فالستئناف.

في فملوضوع):)تأ يد فلقرفج فملستأنف)
فلصادج عن غرفة فلجنا ات ملحكمة)
ماي) (27 بتاجيخ) بفاس  فالستئناف 
فمللف) في  جقم) 5ج) تحت  (2021
فلقا�شي) (2021/2609/188 جقم)
بـمؤفخذة فملتهم من أرل فملنسوب إليه)
ومعاقبته بسنتين)(2))حبسا نافذف في)
حدود سنة وفحدة وموقوفة فلتنفيذ)
»مع تعد له بجعل فلعقوبة) في فلباقي)
فلحبسية فملحكوم بها على فملتهم نافذة)
بجعل) تعد له  مع  فلباقي«،) في  برمتها 
على) بها  فملحكوم  فلحبسية  فلعقوبة 
فملتهم نافذة برمتها في حقه،)وتحميله)

فلصائر وفإلرباج في فألدنى.
وبعقل أمالك فملتهم وبقائها تحت)

فلعقل.
وبإشعاج فألمالك فملخزنية بملخص)

فلحكم.
فلرسمية) فلجريدة  في  وبنشره 

بمسعى من فلنيابة فلعامة.
وبتعليق فلحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
فلرئيس

ممثل فلنيابة فلعامة

كات  فلضبط

17

محكمة فالستئناف بفاس
ملخص فلحكم أو فلقرفج

مزدفد) هوفجي،) (: فلعائلي) فالسم 
بتاجيخ)16)أبريل) 199)بدوفج حرفقة.

فالسم فلشخ�شي):)خالد.
خد جة بنت) (: وأمه) فحمد،) (: فبن)

محمد.
فلساكن):)9ج)مكرج رنان بنشريف)

سيدي بوريدة فاس.
نوفمرب) ج2) بتاجيخ) عليه  حكم 
فلجنا ات) غرفة  طرف  من  (2021
فنتهائيا) علنيا  بفاس  فالستئنافية 

وغيابيا.
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فلسرقة) رريمتي  (: أرل) من 
فملوصوفة بالتعدد وفلعنف وفلتهد د)

وفلضرب وفلجرح بالسالح.
في فلشكل):)قبول فالستئناف.

في فملوضوع):)إلغاء)فلقرفج فملستأنف)
فلصادج عن غرفة فلجنا ات ملحكمة)
ماجس) (11 بتاجيخ) بفاس  فالستئناف 
في فمللف جقم) تحت جقم) 17) (2021
فيما ق�شى به من) (2021/2609/56
برفءة فملتهم من أرل رنا ة فلسرقة)
فملوصوفة وفلحكم من رد د بإدفنته)
من أرلها وتأ يده في باقي مقتضياته)
فلحبسية) فلعقوبة  برفع  تعد له  مع 
(ج)  فملحكوم بها على فملتهم إلى ثالث)
وتحميله) نافذف،) حبسا  سنوفت 

فلصائر وفإلرباج في فألدنى.
وبعقل أمالك فملتهم وبقائها تحت)

فلعقل.
وبإشعاج فألمالك فملخزنية بملخص)

فلحكم.
فلرسمية) فلجريدة  في  وبنشره 

بمسعى من فلنيابة فلعامة.
وبتعليق فلحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
فلرئيس

ممثل فلنيابة فلعامة
كات  فلضبط

18

محكمة فالستئناف بفاس
ملف رنائي جقم 2021/2641/259

ملخص فلحكم أو فلقرفج
فالسم فلعائلي):)فلتابتي.

فالسم فلشخ�شي):)جشيد.
فبن):)عبد فلسالم،)وأمه):)فاطمة.

فملولود بتاجيخ):)1981)بفاس.
2)بالد) فلساكن):)فلرقم)56)فلزنقة)

بناني سه  فلوجد فاس.
ديسمرب) ج2) (: بتاجيخ) عليه  حكم 
فلجنا ات) غرفة  طرف  من  (2021

بفاس).
من أرل))فلعنف.

وفحد) بشهر  ذلك  عن  ومعاقبته 
قدجها)) نافذة  وغرفمة  نافذف  حبسا 
)500))دجهم وتحميله فلصائر وفإلرباج)

في))فألدنى وبرفءته من فلباقي.
فلرئيس

ممثل فلنيابة فلعامة

كات  فلضبط

45

محكمة فالستئناف بفاس
ملف رنائي جقم 2021/2609/269

ملخص فلحكم أو فلقرفج
فالسم فلعائلي):)بونوة

فالسم فلشخ�شي):)أميمة.
وفاء) (: وأمها) فلعزيز،) عبد  (: بنت)

بنت علي.
 01/05/1999 (: بتاجيخ) فملولودة 

بفاس.
فلساكنة):)بالرقم)29)زنقة)ج)رنان)

فلعرفقي فلجنانات))فاس.
حكم عليها بتاجيخ):)01/11/2021 
من طرف غرفة فلجنا ات بفاس من)
فلسرقة) في  فملشاجكة  رنا ة  ( أرل)
إعادة) بعد  بالعنف  فملوصوفة 
فلسكر) رنحة  أرل  ومن  فلتكييف 

فلعلني.
 (02) ومعاقبتها عن ذلك بسنتين)
حبسا نافذف وتحميلها فلصائر تضامنا)

وفالرباج في فألدنى.
فلرئيس)

ممثل فلنيابة فلعامة

كات  فلضبط

46

محكمة فالستئناف بفاس
ملف رنائي جقم 50ج/2021/2609

ملخص فلحكم أو فلقرفج
فالسم فلعائلي):)فلربيز.

فالسم فلشخ�شي):)عدنان.
بنت):)عبد فللطيف،)وأمه):)فتيحة)

بنت عبد فلسالم.
فملولود بتاجيخ):)2002)ببوشابل.

فلدفلية) حي  (2 فلرقم) (: فلساكن)
فملسيبة فاس.

حكم عليه بتاجيخ):)01/11/2021 
من طرف غرفة فلجنا ات بفاس.

من أرل ررفئم فلسرقة فملوصوفة)
وفليل) وفلتهد د  وفلعنف  بالتعدد 
وفستهالك) فلطوفجئ  إررفءفت  وخرق 

فملخدجفت.
 (02) ومعاقبته عن ذلك بسنتين)
فلصائر) وتحميله  موقوفا  حبسا 

وفالرباج في فألدنى.
فلرئيس

ممثل فلنيابة فلعامة

كات  فلضبط

47

محكمة فالستئناف بفاس

ملف رنائي جقم 2021/2609/269

ملخص فلحكم أو فلقرفج
فالسم فلعائلي):)فلعلمي فلحليمي.

فالسم فلشخ�شي):)أحمد.

بنت) غيثة  (: وأمه) محمد،) (: بنت)

محمد.

ج11/2/ج198  (: بتاجيخ) فملولود 

بفاس.

فلساكن):)بالرقم)جج)دجب فلبانكة)

فلنوفعرين فملد نة فلقد مة فاس.

حكم عليه بتاجيخ):)2021/11/01 

من طرف غرفة فلجنا ات بفاس.

من أرل) ( (: في فلدعوى فلعمومية)

بالعنف) فملوصوفة  فلسرقة  رنا ة 

لعد إعادة فلتكييف ومن أرل رنحتي)

فهانة موظفين عموميين أثناء)قيامهم)

مخدجة) مادة  وفستعمال  بعملهم 

ومعاقبته بسنتين فثنين حبسا نافذف)

فلصائر تضامنا وفالرباج في) ( وتحميله)

فألدنى.

قبولها شكال) (: في فلدعوة فملدنية)

وموضوعا بأدفء)فملحكوم))عليه فحمد)

فلعلمي فلحليمي لفائدة كل وفحد من)

فملطالبين بالحق فملدني ف وب وحمان)

عزيز فلبقالي ومحمد فلوجفيي تعويضا)

 (5000) آالف) خمسة  قدجه  مدنيا 

فلصائر تضامنا على) وتحميله  دجهم 

فلنسبة وفالرباج في فألدنى.
فلرئيس

ممثل فلنيابة فلعامة

كات  فلضبط

48

محكمة فالستئناف بفاس

ملف رنائي جقم 2021/2609/269

ملخص فلحكم أو فلقرفج
فالسم فلعائلي):)فلعلمي فلحليمي.

فالسم فلشخ�شي):)زهيب.

غيثة بنت) (: وأمه) محمد،) (: فبنت)

محمد.

فملولود بتاجيخ):)1992)بفاس.

فلساكن):)بالرقم)جج)دجب فلبانكة)

فلنوفعريين))فملد نة))فلقد مة فاس.

حكم عليه بتاجيخ):)01/11/2021 

من طرف غرفة فلجنا ات بفاس.

من أرل ررفئم فلسرقة فملوصوفة)

من) (510 للفصل) طبقا  بالعنف 

فلقانون))فلجنائي بعد إعادة فلتكييف)

ومن أرل رنحة فلسكر))فلعلني).

 (02) ومعاقبته عن ذلك بسنتين)

حبسا نافذف))وتحميله فلصائر تضامنا)

وفالرباج في فألدنى.
فلرئيس

ممثل فلنيابة فلعامة

كات  فلضبط

49

محكمة فالستئناف بفاس

ملف رنائي جقم 2021/2641/180

ملخص فلحكم أو فلقرفج
فالسم فلعائلي):)جبيع.

فالسم فلشخ�شي):)عبد فلرزفق.

ثوجية بنت) (: وأمه) محمد،) (: فبنت)

محمد.

بقرية) (2000 (: بتاجيخ)  فملولود 

با محمد.

 5 فلف) ( بلوك) زنقة  (: فلساكن)

عوينات فلحجاج بفاس.

حكم عليه بتاجيخ):) 2021/11/0 

من طرف غرفة فلجنا ات بفاس.

بقاصر) فلتغرير  ررفئم  أرل  من 

وهتك عرضها بدون عنف نتج عنه)

ففتضاضها بعد إعادة فلتكييف).

 (02) ومعاقبته عن ذلك بسنتين)

حبسا نافذف))وتحميله فلصائر تضامنا)

وفالرباج في فألدنى.
فلرئيس

ممثل فلنيابة فلعامة

كات  فلضبط

50
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محكمة فالستئناف بفاس

ملف رنائي جقم 2021/2613/101

ملخص فلحكم أو فلقرفج
فالسم فلعائلي):)نشيط.

فالسم فلشخ�شي):)عبد فلصمد.

فبن):)حميد،)وأمه):)خد جة.

فملولود بتاجيخ):)2002)بفاس.

فلساكن):)فقامة فلعالية فلرقم)01 

فملسيبة فاس.

حكم عليه بتاجيخ):) 2021/11/0 

من طرف غرفة فلجنا ات بفاس.

من أرل رنا ة هتك عرض))قاصر)

بالعنف).

ومعاقبته عن ذلك بسنة وفحدة)

فلصائر) وتحميله  ( نافذف) حبسا 

وتحد د) فلقانوني  وليه  بوفسطة 

فإلرباج في فألدنى تضامنا وفالرباج في)

فألدنى.
فلرئيس

ممثل فلنيابة فلعامة

كات  فلضبط

51

محكمة فالستئناف بفاس
ملف رنائي جقم جج2021/2641/1

ملخص فلحكم أو فلقرفج
فالسم فلعائلي):)وففي.

فالسم فلشخ�شي):)بالل.
بنت) زهوج  (: وأمه) محمد،) (: فبن)

فلتهامي.
فملولود بتاجيخ):)1998)بفاس.

ج0  فلعماجة باء) (05 :)جقم) فلساكن)
زوفغة) دليلة  تجزئة  فلدفلية  إقامة 

فاس).
حكم عليه بتاجيخ):) 2021/11/0 
من طرف غرفة فلجنا ات بفاس.

فلتغرير) ( رريمتي) أرل  من 
سنة) (18 عن) عمرها  بقاصرة  قل 
وهتك عرضها بدون عنف نتج عنه)

ففتضاضها.
 (02) ومعاقبته عن ذلك بسنتين)
وتحميله) ( فلتنفيذ) موقوف  حبسا 

فلصائر وفالرباج في فألدنى.
فلرئيس

ممثل فلنيابة فلعامة
كات  فلضبط

52

محكمة فالستئناف بفاس

ملف رنائي جقم 2021/2639/72

ملخص فلحكم أو فلقرفج
فالسم فلعائلي):)فلشعيبي.

فالسم فلشخ�شي):)خالد.

حفيظة بنت) (: وأمه) أحمد،) (: فبن)

مسعود.

فملولود بتاجيخ):)1997)بفاس.

فلساكن):)بالرقم)08)فلزنقة)8)بالد)

فلجامعي حي فملصلي فاس).

حكم عليه بتاجيخ):)2021/12/02 

من طرف غرفة فلجنا ات بفاس.

من أرل رنحة فلفساد بعد إعادة)

فلتكييف.

 (02) ومعاقبته عن ذلك بشهرين)

وتحميله) ( فلتنفيذ) موقوف  حبسا 

فلصائر و فالرباج في فألدنى.
فلرئيس

ممثل فلنيابة فلعامة

كات  فلضبط

53

محكمة فالستئناف بفاس

ملف رنائي جقم 2021/2613/101

ملخص فلحكم أو فلقرفج
فالسم فلعائلي):)هامل.

فالسم فلشخ�شي):)محمد.

فبن):)نوج فلسدد،)وأمه):)خد جة.

فملولود بتاجيخ):)2002)بفاس.

فلساكن):)إقامة فلعالية فلرقم)01 

فملسيبة فاس).

حكم عليه بتاجيخ):) 2021/11/0 

من طرف غرفة فلجنا ات بفاس.

من أرل رنا ة هتك عرض قاصر)

بالعنف.

ومعاقبته عن ذلك بسنة وفحدة)

فلصائر) وتحميله  نافذف  حبسا 

وتحد د) فلقانوني  وليه  بوفسطة 

فالرباج في فألدنى.
فلرئيس

ممثل فلنيابة فلعامة

كات  فلضبط

54
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرفج

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  
جقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 
بتاجيخ) 1) نا ر) ح.ج/2022/110)
فلعقاجين) فلذي سيجرى على  (2022
وف ت) بازغاج  »تاملست  فملسميين)
ذي نسخة جسم شرفء) فلتارر تامنا«)
وشهادة فمللكية عدد) (364 ض بعدد)
بالجماعة) فملتوفرد ن  (K/19965
فلتبفبية سيدي فملخفي،)قيادة سيدي)
من تاجيخ) إقليم إفرفن فبتدفء) عدي،)
فربف ر) (21 إلى غا ة) (2022 فربف ر) (1 
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022
فملاء) ورل   ثق   بإنجاز  فلتبخيص 
فملنزلي) فالستعمال  أرل  من  منه 
وسقي مساحة)2,10)هكتاجفت لفائدة)
فلحاملة) سميبة  فحوزفج  فلسيدة 
جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.A 92507
4

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج
ففتتاح فلبحث فلعلني

مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  
جقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 
ج1) نا ر) بتاجيخ) ح.ج/2022/80)
فلعقاج) على  سيجرى  فلذي  (2022
تركة) ذي  نباجزوق«) »ثالث  فملسمى)
 95 ص) بعدد) 10) ض  ومخاجرة 
سيدي) فلتبفبية  بالجماعة  فملتوفرد 
إقليم) قيادة سيدي عدي،) فملخفي،)
إفرفن فبتدفء)من تاجيخ)8)فربف ر)2022 
إلى غا ة)18)فربف ر)2022)بحث علني)
بإنجاز) فلتبخيص  مشروع  شأن  في 
منه من أرل سقي) ثق  ورل  فملاء)
مساحة)2,26)هكتاجفت لفائدة فلسيد)
وكتو فملكي فلحامل لبطاقة فلتعريف)

.D97927(فلوطنية جقم
5

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  

جقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

 2022 بتاجيخ) 1) نا ر) ج/ج2022/9)

»ملك) فلذي سيجرى بالعقاج فملسمى)

شهادة) ذي  حوجية«) فلبغدفدي 

فملتوفرد) (134431/69 عدد) فمللكية 

بالجماعة فلتبفبية سيدي دفود،)دفئرة)

فوالد رامع ملطة،)إقليم موالي يعقوب)

إلى) (2022 فربف ر) من تاجيخ) ) فبتدفء)

2022)بحث علني في) فربف ر) غا ة) 1)

فملاء) بجل   فلتبخيص  شأن مشروع 

من وفد سبو من أرل سقي مساحة)

حرية) فلسيدة  لفائدة  هكتاجفت  (2,5

فلتعريف) لبطاقة  فلحاملة  بغدفدي 

.C360417(فلوطنية جقم

19

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  

جقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

بتاجيخ) 1) نا ر) ح.ج/2022/90)

فلعقاج) على  سيجرى  فلذي  (2022

فلرسم) ذي  »فلجناتية«) فملسمى)

فملتوفرد) (37/3516 عدد) فلعقاجي 

باشوية) تيسة،) فلتبفبية  بالجماعة 

تيسة،)إقليم تاونات فبتدفء)من تاجيخ)

فربف ر) إلى غا ة) 1) (2022 فربف ر) ( 

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

منه) فلتبخيص بإنجاز بئب ورل  فملاء)

من أرل إجوفء)فملاشية لفائدة فلسيد)

لبطاقة) فلحامل  فلجناتي  وسف 

.CD596213(فلتعريف فلوطنية جقم

20

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  

جقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

 2022 بتاجيخ) 1) نا ر) ج/2022/92)

فلذي سيجرى على فلعقاجين فملسميين)

»هوتة فلبها م)1)وهوتة فلبها م)2«)ذي)

 2021/20 عدد) فالستغالل  شهادتي 

بالجماعة) فملتوفرد ن  (2021/21 و)

فوالد) دفئرة  دفود،) سيدي  فلتبفبية 

يعقوب)) موالي  إقليم  ملطة،) رامع 

إلى) (2022 فربف ر) من تاجيخ) ) فبتدفء)

2022)بحث علني في) فربف ر) غا ة) 1)

فملاء) بجل   فلتبخيص  شأن مشروع 

من وفد سبو من أرل سقي مساحة)

فلسيد) لفائدة  هكتاجفت  (2, 282

نمي�شي حسني جشيد فلحامل لبطاقة)

.C663696(فلتعريف فلوطنية جقم

21

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  

جقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

 2022 بتاجيخ) 1) نا ر) ج/2022/91)

فلذي سيجرى بالعقاج فملسمى)»فدفن)

عدد) فمللكية  شهادة  ذي  لسدج«)

F/28362)فملتوفرد بالجماعة فلتبفبية)

سيدي دفود،)دفئرة فوالد رامع ملطة،)

إقليم موالي يعقوب))فبتدفء)من تاجيخ)

فربف ر) إلى غا ة) 1) (2022 فربف ر) ( 

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

سبو) وفد  من  فملاء) بجل   فلتبخيص 

هكتاجف) (12 مساحة) سقي  أرل  من 

لفائدة فلسيدة فبن سليمان عائشة)

ومن معها فلحاملة لبطاقة فلتعريف)

.C221527(فلوطنية جقم

22

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج
ففتتاح فلبحث فلعلني

بمور  قرفج أصدجته مد رة وكالة)
فلحوض فملائي لسبو جقم ج/ 2022/9 
بتاجيخ) 1) نا ر)2022)فلذي سيجرى)
على فلعقاج فلتابع للجماعة فلساللية)
فلسجع فخدة أوالد خليفة موضوع)
F/6941 عدد) فلعقاجيين   فلرسمين 
)و)69/13098)ذي تجد د عقد إ جاج)
بالجماعة) فملتوفرد  1/19 ج) جقم)
باشوية عين) فلشقف،) فلتبفبية عين 
فلشقف،)إقليم موالي يعقوب))فبتدفء)
من تاجيخ) )فربف ر)2022)إلى غا ة) 1 
شأن) في  علني  بحث  (2022 فربف ر)
مشروع فلتبخيص بإنجاز ثق  ورل )
مساحة) سقي  أرل  من  منه  فملاء)
فلنوني) فلسيد  لفائدة  هكتاجفت  (5
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلعيا�شي 

.J140966(فلوطنية جقم
23

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج
ففتتاح فلبحث فلعلني

مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  
جقم) ( لسبو) فملائي  فلحوض  وكالة 
بتاجيخ) 1) نا ر) ( ح.ج/2022/116)
فلعقاج) على  سيجرى  فلذي  (2022
موضوع) ((P ) فلدولة) ملك  فملسمى 
  K/12256 عدد) فلعقاجي  فلرسم 
فلقطاع) بين  شرفكة  إتفاقية  ذي 
فلعام صفقة جقم) ( فلخاص وفلقطاع)
فلتبفبية) بالجماعة  فملتوفرد   21ج1)
إقليم) فجكوالون،) قيادة  تكريكرة،)
فربف ر) (17 تاجيخ) من  فبتدفء) إفرفن،)
 2022 فربف ر) (28 غا ة) إلى  (2022
بحث علني في شأن مشروع فلتبخيص)
بإنجاز ثق  ورل  فملاء)منه،)من أرل)
سقي))مساحة)90.ج)هكتاجفت لفائدة)
شركة)TIGRIAMKA SARL)ممثلة في)

شخص ممثلها فلقانوني.

55
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  

جقم) ( ( لسبو) فملائي  فلحوض  وكالة 

بتاجيخ) 1) نا ر) ( ح.ج/ 2022/11)

فلعقاج) على  سيجرى  فلذي  ( (2022

فملسمى ملك مريم ذي فلرسم فلعقاجي)

عدد)16/47968))فملتوفرد بالجماعة)

دفئرة) فلتبفبية سيدي عالل فملصدج،)

فلخميسات،) إقليم  فلخميسات،)

 2021 فربف ر) (11 تاجيخ) من  فبتدفء)

بحث) (2022 فربف ر) (17 غا ة) إلى 

فلتبخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) فملاء) ورل   ثق   بإنجاز 

هكتاجف) (2.20 مساحة) ( ( سقي) أرل 

مصطفى) موحدي  فلسيد(ة)) لفائدة 

فلحامل(ة))لبطاقة فلتعريف فلوطنية)

.A990 ج
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  

جقم) ( لسبو) فملائي  فلحوض  وكالة 

بتاجيخ) 1) نا ر) ( ح.ج/2022/125)

فلعقاج) على  سيجرى  فلذي  (2022

فلرسم) ذي  (1-15 فلحسنية) فملسمى 

فملتوفرد) ( (41/55600 فلعقاجي عدد)

سيدي) كندج  فلتبفبية  بالجماعة 

إقليم صفرو،) دفئرة صفرو،) فخياج،)

إلى) (2021 11)فربف ر) فبتدفء)من تاجيخ)

2022)بحث علني في) فربف ر) (17 غا ة)

شأن مشروع فلتبخيص بإنجاز ثق )

سقي،) أرل  من  (، منه) فملاء) ورل  

فلسيد(ة)) لفائدة  هكتاجف  (1 مساحة)

موحدي مصطفى فلحامل(ة))لبطاقة)

.C2810 7(فلتعريف فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج
ففتتاح فلبحث فلعلني

مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  
لسبو) فملائي  فلحوض  وكالة 
بتاجيخ ح.ج/2022/108)  جقم 
سيجرى) فلذي  (2022 19) نا ر   
أوالد) فملدعو  فلجماعي  فلعقاج  على 
فلساللية) للجماعة  فلتابع  بوخليف 
إدفجية) شهادة  ذي  بهت  فلدوفغر 
 2021/12/29 بتاجيخ) 2ج) جقم)
فلتبفبية بالجماعة   فملتوفرد 
دفئرة) قيادة فلصفافعة،) فلصفافعة،)
سليمان،) سيدي  إقليم  فلقصيبية،)
إلى) (2022 10)فربف ر) فبتدفء)من تاجيخ)
علني) بحث  (2022 فربف ر) (20 غا ة)
بإنجاز) فلتبخيص  مشروع  شأن  في 
منه من أرل سقي) ثق  ورل  فملاء)
هكتاجف لفائدة فلسيد) (0. 8 مساحة)
لبطاقة) فلحامل  مخلوف  فملعطي 
.GA26664(فلتعريف فلوطنية جقم
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج
ففتتاح فلبحث فلعلني

مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  
جقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 
19) نا ر  بتاجيخ) ح.ج/2022/101)
فلعقاج) على  سيجرى  فلذي  (2022
 R/9546(موضوع فلرسم فلعقاجي عدد
فملغاثية) فلساللية  للجماعة  مملوك 
ذي عقد إ جاج عدد)600/2021)ملف)
 16/06/2021 بتاجيخ) (15446 عدد)
فلتبفبية بالجماعة   فملتوفرد 
سيدي) باشوية  فلطيبي،) سيدي 
فبتدفء) فلقنيطرة،) إقليم  فلطيبي،)
إلى غا ة) (2022 فربف ر) (10 من تاجيخ)
2022)بحث علني في شأن) 20)فربف ر)
مشروع فلتبخيص بإنجاز ثق  ورل )
مساحة) سقي  أرل  من  منه  فملاء)
شركة) لفائدة  هكتاجف  (8.9406
ممثلة) (PLANTE D’AGRICULTURE
فلسيد) فلقانوني  ممثلها  شخص  في 
بدج فلبهيج فلحامل لبطاقة فلتعريف)

.A668048(فلوطنية جقم
59

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج
ففتتاح فلبحث فلعلني

مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  
جقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 
19) نا ر  بتاجيخ) ح.ج/ج2022/10)
فلعقاج) على  سيجرى  فلذي  (2022
باملكان) فلحمري  فملدعو  فلجماعي 
فلتابع للجماعة) فملسمى أوالد مو�شى 
فوالد) فرقة  مو�شى  فوالد  فلساللية 
جقم) فإلستغالل  شهادة  ذي  فحمد 
فملتوفرد) (29/09/2021 بتاجيخ) 7ج)
(، ( ( بالجماعة فلتبفبية سيدي فلطيبي)
سيدي) باشوية  (،2 فإلدفجية) فمللحقة 
فبتدفء) ( فلقنيطرة،) ( إقليمي) فلطيبي،)
إلى غا ة) (2022 فربف ر) (10 من تاجيخ)
2022)بحث علني في شأن) 20)فربف ر)
ورل ) بئب  بإنجاز  فلتبخيص  مشروع 
مساحة) سقي  أرل  من  منه،) فملاء)
0.60)هكتاجف لفائدة فلسيدة منصوج)
فلحدفد))فلحامل(ة))لبطاقة فلتعريف)

.G298 8(فلوطنية جقم
60

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج
ففتتاح فلبحث فلعلني

مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  
جقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 
19) نا ر  بتاجيخ) ح.ج/ 2022/10)
فلعقاج) على  سيجرى  فلذي  (2022
فملسمى) باملكان  فدليم  أوالد  فملدعو 
فلتابع) مكس  عماج  أوالد  دوفج 
ذي)) فدليم  فوالد  فلساللية  للجماعة 
بتاجيخ) جج1) جقم) فإلستغالل  شهادة 
بالجماعة) فملتوفرد  (22/10/2020
فلتبفبية سلفات،)قيادة زكوطة،)دفئرة)
قاسم،)) سيدي  ( إقليمي) فلشرفجدة،)
إلى) (2022 10)فربف ر) فبتدفء)من تاجيخ)
علني) بحث  (2022 فربف ر) (20 غا ة)
بإنجاز) فلتبخيص  مشروع  شأن  في 
من أرل سقي) منه،) بئب ورل  فملاء)
لفائدة) هكتاجف  (3.4960 مساحة)
فلحامل(ة)) ( فلسيدة منصوج فلحدفد)
جقم) فلوطنية  فلتعريف  لبطاقة 

.G10757ج
61

وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج
ففتتاح فلبحث فلعلني

مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  
جقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 
19) نا ر)) بتاجيخ) ح.ج/2022/106 
فلعقاجين) على  فلذي سيجرى  (2022
فلعقاجيين) فلرسم  ذي  فلفالحيين 
H/1051)و)R/15816))ذي عقد كرفء)
فملتوفرد) (2020 ديسمرب) (1 بتاجيخ)
قيادة) لالميمونة،) فلتبفبية  بالجماعة 
إقليم) لالميمونة،) دفئرة  لالميمونة،)
 20 تاجيخ) من  فبتدفء) فلقنيطرة،)
علني) بحث  غا ة  إلى  (2022 فربف ر)
بإنجاز) فلتبخيص  مشروع  شأن  في 
أرل) من  منه،) فملاء) ورل   ثق  
لفائدة) هكتاجف  مساحة) 8) سقي 
 STE AGRITROPICAL SARL شركة)
فلقانوني) ممثلها  شخص  في  ممثلة 
جفمسيس) بينافنت  حافيب  فيسينتي 
فلحامل)(ة))لبطاقة فلتعريف فلوطنية)

.K005212ج
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج
ففتتاح فلبحث فلعلني

مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  
جقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 
19) نا ر)) بتاجيخ) ح.ج/2022/105)
فلقطعة) سيجرى  فلذي  (2022
فشليحات)) دوفج  بمزفجع  فلفالحية 
باب تيوكا فلتابعة للجماعة) ( فلعكبة)
فلساللية))زيرفجة ذفت فلشهادة إدفجية)
 2021 نوفرب) (25 بتاجيخ) عدد)  2)
باب) فلتبفبية  بالجماعة  فملتوفرد 
دفئرة فلشرفجدة،) قيادة زيرفجة،) تيوكا،)
إقليم سيدي قاسم،)فبتدفء)من تاجيخ)
فربف ر) (20 إلى غا ة) (2022 فربف ر) (10
2022)بحث علني بحث علني في شأن)
مشروع فلتبخيص بإنجاز ثق  ورل )
مساحة) سقي  أرل  من  منه،) فملاء)
فدجيس) فلسيد  لفائدة  هكتاجف  25.ج)
فلتعريف) لبطاقة  فلحامل  فلعكبي 

.B2 5089(فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج

ففتتاح فلبحث فلعلني

مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  

جقم) ( لسبو) فملائي  فلحوض  وكالة 

19) نا ر) بتاجيخ) ح.ج/2022/107 

فلعقاج) على  سيجرى  فلذي  (2022

فلعقاجي) فلرسم  (1 شوجيفة) فملسمى 

فملتوفرد بالجماعة) (R/108 1 ( عدد)

بنمنصوج،)) قيادة  فملناصرة،) فلتبفبية 

تاجيخ) من  فبتدفء) فلقنيطرة،) إقليم 

فربف ر) (20 إلى غا ة) (2022 فربف ر) (10

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2022

فملاء) ورل   ثق   بإنجاز  فلتبخيص 

منه،)من أرل سقي مساحة)0.3562 

بويكي) نبيل  فلسيد  لفائدة  هكتاجف 

فلوطنية) فلتعريف  لبطاقة  فلحامل 

.G616564
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج

ففتتاح فلبحث فلعلني

مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  

جقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

ح.ج/2022/16))بتاجيخ)7) نا ر)2022 

فملسمى) فلعقاج  على  سيجرى  فلذي 

فلرسم فلعقاجي عدد)) ج  1) لوفالون)

بالجماعة) فملتوفرد  (13/165496

فإلدفجية) فمللحقة  فلقنيطرة،) فلتبفبية 

إقليم) فوريه،) أوالد  دفئرة  ج1،)

فبتدفء)من تاجيخ) 2) نا ر) فلقنيطرة،)

2022)بحث) 2022)إلى غا ة) )فربف ر)

فلتبخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) فملاء) ورل   ثق   بإنجاز 

فأللعاب فاعة  حمام  تزويد  ( أرل)

 PROMANA شركة) لفائدة  باملاء)

ممثلة في شخص ممثلها) (SARL AU

كيبفن) فبن  فنس  فلسيد  فلقانوني 

فلحامل)(ة))لبطاقة فلتعريف فلوطنية)

.A220 ج 
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  

جقم) ( ( ( ( فملائي لسبو) وكالة فلحوض 

بتاجيخ) 1) نا ر) ح.ج/2022/88  

زينة)) على  سيجرى  فلذي  (2022

سكنى ذفت عقد بيع بتاجيخ)6) وليوز)

فلتبفبية) بالجماعة  فملتوفرد  ( (2017

دفئرة) لالميمونة،) قيادة  لالميمونة،)

فبتدفء) فلقنيطرة،) إقليم  لالميمونة،)

غا ة إلى  (2022 2) نا ر) تاجيخ)  من 

 ج2)فربف ر)2022)بحث علني في شأن)

مشروع فلتبخيص بإنجاز ثق  ورل )

مساحة) سقي  أرل  من  منه،) فملاء)

توفيق) هكتاجف لفائدة فلسيد(ة)) ج.0)

فلجرفجي فلحامل(ة))لبطاقة فلتعريف)

.BE73086(فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  

جقم) ( لسبو) فملائي  فلحوض  وكالة 

21) نا ر) بتاجيخ) ( ح.ج/2022/111)

فلعقاج) على  سيجرى  فلذي  (2022

فململوك للجماعة فلساللية فلداللحة)

ذي عقد إ جاج عدد)2 22)ملف عدد)

  2021 ديسمرب) (16 بتاجيخ) ( (1888 

موالي) فلتبفبية  بالجماعة  فملتوفرد 

دفئرة) بوسلهام،) قيادة  ( بوسلهام،)

فبتدفء) فلقنيطرة،) إقليم  لالميمونة،)

غا ة) إلى  (2022 فربف ر) (11 تاجيخ)  من 

21)فربف ر)2022)بحث علني شأن مشروع)

ورل ) أثقاب  ج) بإنجاز) فلتبخيص 

فملاء)منها،)من أرل))سقي مساحة)8  

  BERRY MED هكتاجف لفائدة شركة)

كريم) فلسيد(ة)) فلقانوني  ( ممثلها)

فلتعريف) لبطاقة  فلحامل(ة)) فلرياني 

.Aفلوطنية)27702ج
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  

جقم) لسبو  فملائي  فلحوض  وكالة 

21) نا ر) بتاجيخ) ( ح.ج/2022/115)

فلعقاج) على  سيجرى  فلذي  (2022

فلرسم) ذي  معيز  ظهر  فملسمى 

بالجماعة) فملتوفرد  (13/63204

فملناصرة،) قيادة  فملناصرة،) فلتبفبية 

فلقنيطرة،) إقليم  بنمنصوج،) دفئرة 

2022 فربف ر) (11 تاجيخ) من   فبتدفء)

)إلى غا ة)21)فربف ر)2022)بحث علني)

بإنجاز) فلتبخيص  مشروع  شأن  في 

أرل) من  منه،) فملاء) ورل   ثق  

لفائدة) هكتاجف  (0.20 مساحة) سقي 

فملصطفى) فملجيد  عبد  فلسيد(ة))

فلحامل(ة))لبطاقة فلتعريف فلوطنية)

.GN082ج
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج

ففتتاح فلبحث فلعلني
مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  

جقم) ( لسبو) فملائي  فلحوض  وكالة 

21) نا ر) بتاجيخ) ( ح.ج/2022/117)

فلعقاج) على  سيجرى  فلذي  (2022

فلساللية) ( فملسمى فململوك للجماعة)

أوالد  وسف ذي عقد إ جاجي عدد)

 28 بتاجيخ) ج5ج15) ملف عدد) 19ج2)

بالجماعة) فملتوفرد  (2021 ديسمرب)

قيادة) عياد،) أوالد  بحاجة  فلتبفبية 

بحاجة أوالد عياد،)دفئرة سوق فلثالثاء)

فبتدفء) فلقنيطرة،) إقليم  فلغرب،)

إلى غا ة (2021 فربف ر) (11  من تاجيخ)

 21)فربف ر)2022)بحث علني في شأن)

أثقاب) بإنجازج) فلتبخيص  مشروع 

سقي) ( أرل) من  منها  فملاء) ورل  

لفائدة) هكتاجف  ( 9. 859 مساحة)

 BIOMOUANISS SARL شركة)

فلقانوني) ممثلها  شخص  قي  ممثلة 

فلحامل(ة)) عدنان  فعرير  فلسيد(ة))

.GI6853(لبطاقة فلتعريف فلوطنية
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وكالة فلحوض فملائي لسبو

ملخص قرفج

ففتتاح فلبحث فلعلني

مد رة) أصدجته  قرفج  بمور  

جقم) ( لسبو) فملائي  فلحوض  وكالة 

21) نا ر) بتاجيخ) ( ح.ج/2022/112)

فلعقاج) على  سيجرى  فلذي  (2022

فلساللية) ( فملسمى فململوك للجماعة)

إ جاجي) عقد  ذي  هالل  أوالد  فكريز 

بتاجيخ (16338 ملف عدد) (978  عدد)

  )أغسطس)2021)فملتوفرد بالجماعة)

فلتبفبية لالميمونة،)قيادة لالميمونة،)

فلقنيطرة،) إقليم  لالميمونة،) دفئرة 

إلى) (2021 11)فربف ر) فبتدفء)من تاجيخ)

علني) بحث  (2022 فربف ر) (21 غا ة)

بإنجاز فلتبخيص  مشروع  شأن   في 

من أرل) منها،) أثقاب ورل  فملاء) (  

لفائدة) هكتاجف  (90 مساحة) ( سقي)

قي) ممثلة  (EBIC AGRI SARL شركة)

فلسيد(ة)) فلقانوني  ممثلها  شخص 

فللطيف بنمسعود فلحامل(ة))لبطاقة)

.K224268(فلتعريف فلوطنية
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