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 ................................................................................. EDVARD CONSULTING2686

2687فارما�سي  وبيطال حسان دو................................................................................ 

 ....................................................................................................SAFE-SYNDIC2687

 ........................................................................STE ELEGANCE AUTO-DRAA2687

 ........................................................................STE ELEGANCE AUTO-DRAA2687

 ........................................................................STE ELEGANCE DRAA-AUTO2687

 ......................................................................................................BOADITECH2688

 ........................................................................STE ELEGANCE AUTO-DRAA2688

 ....................................................................................... 2688دنــــيــــــا  بنـــــاء  -  ش.ذ.م.م.

 ......................................................................................................TTM INVEST2689

 ............................................................................ SYSTEMA MANAGEMENT2689

 ........................................SOCIETE(PHARMACIE  FAIQ(OULED(MBAREK2689

 .............................................................................................. CT-MEL SARLAU2691

 ................................SOCIETE TRAVAUX MARBRE ET PIERRES SARL AU2691

 ........................................................................................STE: UZIX(FACTORY2691

 ............................................................................................. STE: JS(BUSINESS269(

 .................................. STE ENTREPRISE AVENIR MACONNERIE BEJAAD269(

 ................................................................................................ MULTRAVE.MK269(

 ........................................................................................................ INTERFINA2692

2692كلنيك  ألمانة........................................................................................................ 

 ......................................................................................................SMH METAL2692

 ............................................................................................................................F2692

 ................................................STE GROUPE KAIHAL SECURITE SARL AU2693

 .....................................................................................BLAK BUSINESS SARL2693

 ................................................................................... STE TAMBARMA SARL2693

 .......................................................................................LEAD STAR SARL AU2694

 ...................................................................................ESPACE ENGINEERING2694

 ................................................................... INVEST IMMO SCHOOL PRIVE2694

 ...................................................................... INTERNAL SUPPORT GROUP2694

 ...........................................................................METALWORK SOLUTIONS2695

 ..............................................................................................CONSO CENTER2695

 .................................................................................EXPEDITIOUSLY TRANS2695

 ...............................................................................................SYM›S FANTASY2695

 .......................................................................................................... MAROXIA2696

 ...............................................................................................................CK PRO2696

 ........................................................FOCUS DEVELOPPEMENT CHRONO2696

 .......................................................STE BOUGHRARA TRAVAUX SARL AU2697

 .............................................................................................AMJAD FASHION2697

 ........................................................................ STE WORK ELEGANCE SARL2697

 .........................................................................................MORTTIMUS-DIAG2698

 .......................................................................... 2698عيادة  لتفويض  لطبي  لعزوزية

2698نيو  طلنتيس كو.................................................................................................... 

 ...........................................................................................................IMRADAR2698

2699دريسيا أليمنيوم................................................................................................... 

 SOCIÉTÉ MAROCAINE DE TRANSPORT INTERNATIONAL DU

 .................................................................................................... NORD2699

 ........................................................................................................UNAMTCO2699
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 .......................................................................... BUDAS CATERING NADOR2716

 ............................................................................. YELLOW OUTSOURCING2716

 ........................................................................................................SCENLUNA2716

 ...................................................................................................DL24 MAROC2717

 ........................................................................................................ Dougastyle2717

 ..........................................................................................STE EL MEK.SO.CO2717

 .................................................................ENGLISH(GATE - PRIVATE - SARL2718

FAMILY PRINT2718 فاميلي برينت............................................................................ 

 .....MOHAMED BENNANI BUILDING WORKSHOP SARL AU MBBW2718
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 ........................................................................................... BREAD FINGUERS2719

 ..........................................................................................LE GATEAU MAGIC27(1

 .................................................................................................. BIMUS TRANS27(1

 .............................................................................................MAYASS DRINKS27(1
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 .........................................................................................................SERAJ ELEC27(2

 ..................................................................................................... GYM4YOU 127(2

 .......................................................................................................RAHAT DAR27(3

 ......................................................................STE ZEYN TRAVAUX SARL AU27(3

 ...............................................................................ESKADEM GLUTEN FREE27(3

 ............................................................................................................IB BOUW27(4

 ...................................................................................................ARES IT LEASE27(4

 .................................................................................ENTREPRISE KAMOBER27(4

 .........................................................COWORKING & CONSULTING(HUB27(4

 ................................................................................................... IFABAY  CASH27(4

 ....................................................................................................LEVIN METAL27(5

 .............................................................................................. 5)27د س لو يستيكس

 ...............................................................................................KHMASS FOOD27(6
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 ................................................................................................... CHRONOTAC27(6

 ...................................................................................................TOTAL METAL27(7

 .............................................................................. ELEGANT DRIVING SARL27(7

 ............................................................LES RUBIS DE LA CONSTRUCTION27(7

 ........................................................................................ MAWASEM ELKHIR27(7

 ................................................................. WILCO MULTI SERVICE MAROC27(8

 ...........................................................EXPERIENCE PROD  8)27 كسبف6ونس برود

 ..........................................................................................................CORPIBAT27(8
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 .................................................................................................STE SUPER IMP27(9
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 ألرضيتين  لالزمتين إلحد ث إعد د6ة  لحز م  ألخضر بمقاطعة  حصين 

3112)عمالة سال( ............................................................................................ 

أنه من  ملنفعة  لعامة إحد ث  بإعالن  بإ6د ع ونشر مشروع مرسوم  إعالن 

إعد د6ة  لورود بجماعة بوزنيقة، إقليم بنسلمان وبنزع ملكية  لقطعة 

3116 ألرضية  لالزمة لهذ   لغرض................................................................... 

 إعالن بإ6د ع ونشر مشروع مرسوم بإعالن أنه من  ملنفعة  لعامة إحد ث 

مدرسة  لورود  بجماعة بوزنيقة، إقليم بنسلمان وبنزع ملكية  لقطعة 

3117 ألرضية  لالزمة لهذ   لغرض................................................................... 

 552( عدد  بالجريدة  لرسمية  ملشروع  ملرسوم  ملنشور  تعد6لي   ستدر ك 

بتاريخ 22 أغسطس 8)21 و لذي يعلن أنه من  ملنفعة  لعامة تزويد 

عين  لصفا  لجماعات  لبصارة،  و لدو وير  لتابعة  بني  در ر   مركز 

 ... 3118وبني خالد باملاء  لصالح للشرب -  ماعة لبصارة بإقليم و دة أنكاد

 5682 عدد  بالجريدة  لرسمية  ملشروع  ملرسوم  ملنشور  تعد6لي   ستدر ك 

أنه من  ملنفعة  لعامة تقوية  )212 و لذي يعلن  22 سبتمبف  بتاريخ 

وتأمين  لتزويد باملاء  لصالح للشرب ملد6نة و دة و لجماعات  لتف بية 

 ....... 3119 لتابعة لعمالة و دة أنكاد -  ماعة لبصارة بإقليم و دة أنكاد....
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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

6لتزم  ملعلنون في ميد ن  إلشهار  لقانوني إثبات هويتهم و لسلطات  ملسندة إليهم.
وال تتحمل  إلد رة أ6ة مسؤولية فيما 6تعلق بمضمون  إلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

MERIFAN AFFAIRE
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمو 4 

5)6نا6ر)2122)تم تأسيس شركة ذ ت)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

 ملو صفات  لتالية):

MERIFAN AFFAIRE(:(لتسمية 

:) ستغالل)  لهدف  ال تماعي)

(/ و الستيف د) /) لتصد6ر  مخبزة)

 لتجارة.

 ملقر  ال تماعي):)رقم))2))حي بام)

سيدي عالل  لبحر وي تيفلت.

 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

في)11.111))درهم.

عينت  لسيدة) (: تسييف  لشركة)

مع) للشركة  مسيفة  فاطمة  كرومي 

 ميع  لصالحيات.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتيفلت)

تحت  لسجل  لتجاري رقم)45)).
للنسخ و لبيان

 لوكيل

1 P

STE ALF IMAZIGHEN
SARL

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملنعقد في)6))ديسمبف))212 :

إغالق تصفية  لشركة.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتيفلت)

تحت رقم)8)3)بتاريخ)26)6نا6ر)2122.

2 P

 LA GARDERE SPORTS
MOROCCO

شركاء) قرر  عرفي،) عقد  بمو 4 
 LA GARDERE SPORTS  لشركة)

MOROCCO)ما 6لي):
 LA من) تغييف  سم  لشركة 
 GARDERE SPORTS MOROCCO
 SPORTFIVE MOROCCO إلى)
 Charles(QUESTIAUX(تعيين  لسيد
من) بدال  للمؤسسة  لد ئمة  ممثال 

.IDRISS AKKI(لسيد 
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ بالد ر  لبيضاء،)   لتجارية 
4)نوفمبف))212)تحت رقم)798978.
3 P

KAMASO TRANSPORT
SARL

 SIEGE(SOCIAL : TIT(MELLIL
 ROUTE 1070 DOUAR(OULED

SIDI ABOU CASABLANCA
RC : 149977

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي)
بتاريخ)2))أكتوبر))212)قرر  لشركاء)
 KAMASO TRANSPORT  لشركة)

SARL)ما 6لي):
 قتسام)2111)حصة للمتوفى.

بتاريخ لقانون  لشهرة   وفقا 
)212) لذي أنشأه  ألستاذ) 6ونيو) (5

علي  لشريف  لعالمي في  لجد6دة.
تعد6ل  ملادة)7)رأس  ملال.

 عتماد قو نين  د6دة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 
2)ديسمبف))212)تحت رقم)812852.
4 P

PRO SPORT EQUIP
 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ذ ت شريك وحيد
رأسمالها : 1.111) درهم

RC : 399601

منبثق عن  لجمع) بمقت�سى قر ر 

 212( 5))سبتمبف)  لعام  لغيف عادي)

قرر  لشريك  لوحيد ما 6لي):

على  لفسخ) تمت  ملصادقة 

من) للشركة  بتدأ  ألو نه   لسابق 

تاريخه.

 DAVID SAMSON تعين  لسيد)

ZERDOUN)مصفي للشركة.

بالد ر) مقر  لتصفية  تحد6د 

شارع  لحرية،) لطابق) ((1  لبيضاء،)

3،)شقة)6.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)6وم)9))6نا6ر)

2122)تحت رقم)819175.

5 P

 ASSISTANCE TECHNIQUE

MANAGEMENT EXPORT
A.T.M.E

RC : 250077

 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ذ ت شريك وحيد
رأسمالها : 1.111) درهم

منبثق عن  لجمع) بمقت�سى قر ر 

 212( أكتوبر) (31  لعام  لغيف عادي)

قرر  لشريك  لوحيد ما 6لي):

على  لفسخ) تمت  ملصادقة 

من) للشركة  بتدأ  ألو نه   لسابق 

تاريخه.

تعين  لسيد  اك نوغارو مصفي)

للشركة.

بالد ر) مقر  لتصفية  تحد6د 

عمر) شارع  لحاج  (،(79  لبيضاء،)

 لريفي.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)6وم)3))6نا6ر)

2122)تحت رقم)818239.

6 P

 STRATEGIC BUSINESS

CONSULTING

RC : 101797

 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ذ ت شريك وحيد

رأسمالها : 311.111 درهم

منبثق عن  لجمع) بمقت�سى قر ر 

 212( 6وليو) ((9 عادي)  لعام  لغيف 

قرر  لشريك  لوحيد ما 6لي):

على  لفسخ) تمت  ملصادقة 

من) للشركة  بتدأ  ألو نه   لسابق 

تاريخه.

تعين  لسيد  اك نوغارو مصفي)

للشركة.

بالد ر) مقر  لتصفية  تحد6د 

عمر) شارع  لحاج  (،(79  لبيضاء،)

 لريفي.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء)6وم)4))6نا6ر)

2122)تحت رقم)818399.
بيان مختصر

7 P
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I’M MEDICARE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمال  لشركة : 11.111) درهم
 ملقر  ال تماعي : 212 شارع عبد 

 ملومن رقم 5  لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري رقم : 269)48

بيع  لحصص
زيادة رأسمال  لشركة
توسيع نشاط  لشركة

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي)
 I’M لشركة) (2122 6نا6ر) ((1 بتاريخ)

MEDICARE) لتالي):
حصة) (211 بيع) على   ملصادقة 
 GREEN LAB تمتلكها  لشركة)  لتي 
لفائدة  لسيد محمد) (SOLUTIONS

إدري�سي قيطوني.
إلى) رأسمال  لشركة  رفع 
 (11.111 بدل) درهم  (5.111.111

درهم.
ليتضمن) نشاط  لشركة  توسيع 
أو) تصد6ر  أو  نشاط  ستيارد  أي 
أو) بالجملة  بيع  أو  تعبئة  أو  تصنيع 
توزيع أو تعاقد فيما 6تعلق باأل هزة)
أو  لكو شف  لتشخيصية)  لطبية 
و ملكمالت  لغذ ئية) في  ملختبف 
ومنتجات) ومستحضر ت  لتجميل 
و ملعد ت) و ملو د  لخام   لنظافة 
و لتفكيبات  لفعالة،)وفقا مع  ألحكام)

 لتشريعية و لتنظيمية  ملعمول بها.
تعد6ل  لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 
21)6نا6ر)2122)تحت رقم)819221.

8 P

I’M MEDICARE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمال  لشركة : 5.111.111 درهم
 ملقر  ال تماعي : 212 شارع عبد 

 ملومن، رقم 5،  لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري رقم : 269)48

تحويل مقر  لشركة
قرر  لجمع  لعام  الستثنائي)
 I’M لشركة) (2122 6نا6ر) ((1 بتاريخ)

MEDICARE) لتالي):

تحويل مقر  لشركة من)212)شارع)
5) لد ر  لبيضاء) رقم) عبد  ملومن،)
إقامة) (3 زنقة مولييف،) لشقة) (3 إلى)

لغاسين،) لد ر  لبيضاء.
تعد6ل  لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 

26)6نا6ر)2122)تحت رقم)7)11)8.
9 P

RAMTHA CARS
حل وتصفية شركة ر مثا كار

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
بالرباط تم إقر ر) (2121 نوفمبف) (21
شركة) كار«) »ر مثا  شركة) تصفية 
مقرها) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،)
 ال تماعي  لكائن في):)33)زنقة طا6تي،)
إقامة باديس)2)رقم))) لرباط و لذي)

6نص على):
حل تصفية  لشركة)؛

معاد  لزعبي) تعيين  لسيدة 
مر حل  لحل) عن  كمسؤول   ملسيف 

و لتصفية)؛
للشركة) بتعيين  ملقر  ال تماعي 

كمقر للحل و لتصفية.
بالسجل) (: رقم  إل6د ع  لقانوني)
 لتجاري هو)6734)بتاريخ)4))6وليو))212.
10 P

TIJARA LT
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 8)ديسمبف))212)بسال قد تم تأسيس)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

تحمل  لخصائص  لتالية):
.TIJARA LT SARL(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)
 ملسؤولية  ملحدودة.

:)شركات  لبيع)  لهدف  ال تماعي)
مو د  لبناء) (: بالتجزئة  ملتخصصة)
تجارة  لتجزئة) و ألدو ت  لصحية،)
لأل هزة ومستلزمات  لسباكة و لتدفئة.
رأس  ملال):)611.111)درهم مقسم)
11))درهم) 6111)حصة من فئة) إلى)

للحصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
(،(62 :)محل رقم)  ملقر  ال تماعي)

حي  لرحمة،)قطاع)C،)سال.
 إلد رة  ملشتفكة):)تم تعيين  لسيد)
عادل وعليل مسيف  مشاركا مع  لسيد)
رضو ن  لساخي مسيف  مشاركا أ6ضا)

لفتفة غيف محددة.
محكمة) في  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بسال رقم  لتقييد بالسجل)
6نا6ر) (21 بتاريخ) (N°353(5  لتجاري)

.D38(66(2122)تحت رقم
11 P

STE GENERAL PRECISE
SARL

رقم 74) شارع محمد  لخامس 
 لطابق 2  لشقة 6،خنيفرة

غيف) محضر   تماع  بمقت�سى 
عادي بتاريخ)3))6نا6ر)2122)تم  تخاذ)

 لقر ر ت  لتالية):
 لقر ر)):

)تفويت)11)))حصة))من))حصص))
 لسيد نجي4 خالد بقيمة)11)))درهم)
للحصة لفائدة  لسيد سفيان  وعلو )؛

وتفويت)411))حصة))من))حصص))
 لسيد نجي4 خالد بقيمة)11))درهم)
للحصة لفائدة  لسيد رشيد بوطاهري.
)لكي 6صبح رأسمال  لشركة موزع)

كاآلتي)):
 لسيد سفيان  وعلو 611)حصة)؛
 لسيد رشيد بوطاهري)411)حصة.

 لقر ر)2 : 
خالد) نجي4   ستقالة  لسيد 
وتعيين) للشركة  كمسيف  منصبه  من 
وحيد) مسيف   سفيان  وعلو    لسيد 

للشركة و دلك ملدة غيف محددة.
تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط)
بتاريخ) بخنيفرة  باملحكمة  البتد ئية 
24)6نا6ر)2122)تحت رقم)20/2022 

 لسجل  لتجاري رقم)2969.  
12 P

       GENIVITRAD  
ش.م.م

طريق أ د6ر تاعبيت موحا أو حمو 

 لزياني ، خنيفرة

نص  لتأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس شركة) تم  (212( مارس) ((5

ذ ت مسؤولية محدودة باملو صفات)

 لتالية):

 STE شركة) (:  لتسمية)

.GENIVITRAD

مسؤولية) ذ ت  شركة  (:  لصفة)

محدودة))

أ د6ر) طريق  (:  ملقر  ال تماعي)

تاعبيت موحا أو حمو  لزياني،)خنيفرة.)

 لغرض):)أشغال مختلفة.)

 (.111.111 في) حدد  (:  لرأسمال)

درهم موزع إلى)1.111))حصة موزعة)

على  لشكل  لتالي):

    (1111 محمد  وكزي)  لسيد 

حصة.

 لتسييف):))تسيف  لشركة من طرف)

 لسيد محمد  وكزي وذلك ملدة غيف)

محددة.)))))))

تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)

 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط)

بتاريخ) بخنيفرة  باملحكمة  البتد ئية 

26)6نا6ر)2122)تحت رقم)29/2022 

 لسجل  لتجاري رقم)47)4 . 

13 P

 FAURECIA AUTOMOTIVE

INDUSTRIES MOROCCO
F.A.I.M

  لسجل  لتجاري بالقنيطرة 

رقم )4817

تعد6الت في  لتسييف

قر ر ت) محضر  بمو 4  ( (- ((

 212( أكتوبر) ((5 بتاريخ)  لشركاء)

 FAURECIA AUTOMOTIVE(لشركة

INDUSTRIES MOROCCO)ش.م.م)

قابلة درهم  (67.214.111 رأسمالها)
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بالقنيطرة،) ومقرها  للتحويل،)
ك) 4/ب  رن) (،(3 ك) ب  (،8 تجزئة)
من  لسكة  لحد6د6ة،) ماعة) ((51
مهام) إنهاء) تقرر  عمور  لسلفية،)
رحموني) رشيد   ملسيف6ن  لسيد 
و لسيد) (Rachid RAHMOUNI
وتعيين) (Pablo( BAYO با6و) بابلو 
 Jorde(لسيد6ن خورخي  وليفر ركارت 
فيليو) وميغيل  (OLIVERT RICART
للشركة) كمسيف6ن  (Miguel( FELIU

وذلك ملدة غيف محدودة.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  (- (2
ضبط  ملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة)
رقم) تحت  (2122 6نا6ر) (27 بتاريخ)

.91(84
 لتسييف

14 P

MAROFRESH 
 لـسجـل  لـتـجـاري رقم : 25229 - 

أكـــاد6ــــــر
نونبف) (23 عرفي) عقد  بمقت�سى 
قررت  لجمعية  لعامة) (،212(
بمثابة  لجمع  لعام)  ملنعقدة 
للشركة  ملسماة)))  إلستثنائي 
برأسمال) ش.م.م،) (MAROFRESH
1.111,11)،) لكائن مقرها بأكاد6ر،)
((،((9 رقم) (،(12 بلوك) حي  لشرف،)

ما 6لي):)
تعيين  لسيد أوشن أ6وب كمسيف)
 JENSEN مكان  لسيد) شريك  غيف 
Carsten Storch)و لذي  ستقال من)
ملدة) وذلك  للشركة  كمسيف  مهامه 

ثالث))13()سنو ت.
تسييف  لشركة) فسيتم  وعليه،)
من) لكل  و ملقتفن  باإلمضاء) ملزدوج 
أ6ت) و لسيدة  أ6وب  أوشن   لسيد 

صالح لطيفة.
تعد6ل) تم  عرفي،) بمقت�سى عقد 

 لقانون  ألسا�سي للشركة.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
بأكاد6ر،)بتاريخ فاتح ديسمبف))212،)

تحت رقم))1748).
للخــــالصــة و لبيـــــان

15 P

OLIVOIL 

 لـسجـل  لـتـجـاري رقم : )4112 - 

أكـــاد6ــــــر

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 5)أكتوبر))212،)قرر قررت  لجمعية)

بمثابة  لجمع)  لعامة  ملنعقدة 

للشركة  ملسماة)  لعام  إلستثنائي 

شركة ذ ت مسؤولية) (،»OLIVOIL«

درهم،) (5.611.111 برأسمال) محدودة،)

 لكائن مقرها بمر كش،)د ر  لتعارجي،)

دو ر عين إطي،)ما 6لي):

 ملو فقة على  لتصدق بالحصص)

من) ((3 للفصل) طبقا   إل تماعية،)

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

بالحصص) -) لتصدق  ((

 إل تماعية):

تصدقت) عرفي،) عقد  بمقت�سى 

لفادئة) بلكاهية،) ( زبيدة)  لسيدة 

 لسيد  ليل  سكندر عباس بنعباس)

أي) بمجموع  لحصص   لتعارجي،)

و لتي) حصة   تماعية  ((3384

لفائدة  لشركة) في  لشركة  تمتلكها 

.OLIVOIL(ملسماة 

رأسمال) تقسيم  تم  وبالتالي،)

 لشركة على  لشكل  لتالي):)

-) لسيد  ليل  سكندر عباس) ((

حصة) (4(.944 بنعباس  لتعارجي)

  تماعية)؛

فاطمة) مارية  -) لسيد  يهان  (2

حصة) ((4.111 بنعباس  لتعارجي)

  تماعية)؛

3)-) لسيد أحمد بنعباس  لتعارجي)

56)حصة   تماعية.

تم) عرفي،) عقد  بمقت�سى  (- (2

تعد6ل  لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

(،212( 1))ديسمبف) بتاريخ) بمر كش،)

تحت عدد)31618).
للـخــــالصـــة و لـبــيـــــان
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TUKHZA NIN
 لـسجـل  لـتـجـاري رقم : 47419 - 

أكـــاد6ــــــر

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

قررت  لجمعية) (،212( ديسمبف) (2

بمثابة  لجمع)  لعامة  ملنعقدة 

للشركة  ملسماة)  لعام  الستثنائي،)

»TUKHZA NIN«،)رأسمالها)511.111 

درهم،) لكائن مقرها بأكاد6ر،)حي إليغ،)

رقم)459،)ما 6لي):)

إعالن  لحل  ملسبق للشركة من)

)؛
ً
تاريخ)31)نوفمبف))212)وتصفيته وّد6ا

تعيين  لسيد بييف غاسيي كمصف)

للشركة)؛

تحد6د مقر  لتصفية))في):)أكاد6ر،)

شارع  لحسن  لثاني) عمارة أومليل،)

.(FIDUSOUSS(مقر شركة(

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

(،212( ديسمبف) (27 بتاريخ) بأكاد6ر،)

تحت عدد)9)178).
للخــــالصــة و لبيـــــان
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  THE VERT 
 لـسجـل  لـتـجـاري رقم : 34325 - 

أكـــاد6ــــــر

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

قررت  لجمعية) (،212( ديسمبف) (28

بمثابة  لجمع)  لعامة  ملنعقدة 

للشركة  ملسماة)  لعام  إلستثنائي 

برأسمال) ش.م.م،) (،THE VERT

مقرها) درهم،) لكائن  (8.111.111

شارع  لشيخ) ( (،(32 رقم) بأكاد6ر،)

 لسعدي،)تمد6د)X،)ما 6لي):

زيدي) رحيم  تعيين  لسيد  (- ((

كمسيف آخر)؛)

تسييف  لشركة) فسيتم  وعليه،)

باإلمضاء) ملزدوج و ملقتفن من طرف)

كمال)  لسادة سميف محفوظ فياللي،)

سارج  لّد6ن و رحيم زيدي،)ملدة غيف)

محدودة،)على  لشكل  لتالي):

فياللي) محفوظ  سميف   لسيد 
و لسيد كمال سارج  لّد6ن.

فياللي) محفوظ  سميف  أو  لسيد 
و لسيد رحيم زيدي.

سارج  لّد6ن) كمال  أو  لسيد 
و لسيد رحيم زيدي.

تم تعد6ل) وبمقت�سى عقد عرفي،)
 لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
(،2122 6نا6ر) ((1 بتاريخ) بأكاد6ر،)

تحت رقم)18124).  
للخــــالصــة و لبيـــــان
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مكت4  ألستاذة أسماء)خوالني حسني
موثقة بفاس

شارع  لسالوي،)إقامة  لنخيل،) لطابق  ألول،)
رقم))

TOUARGHA PLAST
SARL

رأسمالها : 111.111.) درهم
مقرها  ال تماعي : بفاس، 62)  لحي 

 لصناعي،  لنماء، بنسودة
إثبات وفاة شريك

وتعيين مسيفة  د6دة
بمقت�سى عقد رسمي حرر بمكت4)
 ألستاذة أسماء)خوالني حسني موثقة)
بفاس،)6تضمن محضر  لجمع  لعام)
ذو  لطابع غيف  لعادي بتاريخ)25)6نا6ر)
 TOUARGHA PLAST(2122)لشركة
ش.م.م،)رأسمالها)111.111.))درهم،)
62)) لحي) بفاس،) مقرها  ال تماعي 
تقرر) بنسودة،)   لصناعي،) لنماء،)

ما 6لي):
محمد) وفاة  لسيدة  إثبات 
بوطوب،) لذي ورثه زو ته  لسيدة)
عبد) وأبنائه  لسيد  رقية  لنمري،)
6وسف) بوطوب،) لسيد   لفتاح 
بوطوب،) شكي4  بوطوب،) لسيد 
وبناته وهم)  لسيد منصف بوطوب،)
 لسيدة سناء)بوطوب،) لسيدة سمية)
بوطوب) سكينة  بوطوب،) لسيدة 

و لسيدة فاطمة  لزهر ء)بوطوب.
بوطوب) سناء) تعيين  لسيدة 
ست) ملدة  للشركة  وحيدة  مسيفة 

سنو ت.
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تغييف  لقانون) تم  فقد  وبالتالي 

 ألسا�سي للشركة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ)27)6نا6ر)2122 

تحت رقم)2022/452.
أل ل  لخالصة و لبيان

مكت4  ألستاذة أسماء)خوالني حسني

موثقة بفاس
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مكت4  ألستاذة أسماء)خوالني حسني

موثقة بفاس

شارع  لسالوي،)إقامة  لنخيل،) لطابق  ألول،)

رقم))

STE ETOILE DE FES
تسييف حر

تلقته)) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

حسني،) خوالني  أسماء)  ألستاذة 

موثقة بفاس،)بتاريخ)2))6نا6ر)2122 

STE ETOILE DE FES أعطت شركة)

ش.م.م،)6نوب عنها  لسيد عبد  إلاله)

تسييف) تر جي،) زكية  للسيدة   كنون 
من  ألصل  لتجاري) للجزء) حر 

بفاس،) مقهى  ملستغل  من   ملتكون 

محمد  لد6وري) زنقة  تقاطع  (25

بالسجل) و ملقيد  حشاد،) وفرحات 

 2(313 رقم) تحت  بفاس   لتجاري 

وذلك ملدة)3)سنو ت  بتد ء)من تاريخ)

فاتح فبف 6ر)2122.

تحت  لشروط) إبر م  لعقد  تم 

و ملتطلبات  ملتفق عليها بين  لطرفين.
أل ل  لخالصة و لبيان

مكت4  ألستاذة أسماء)خوالني حسني

موثقة بفاس
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مكت4  ألستاذة أسماء)خوالني حسني

موثقة بفاس

شارع  لسالوي،)إقامة  لنخيل،) لطابق  ألول،)

رقم))

TAMASSINT TOURISME
ش.م.م

 لرأسمال  ال تماعي : 11.111).9) 

درهم

 ملقر  ال تماعي : رقم 313، تجزئة 

 لنماء، بنسودة، فاس

 لسجل  لتجاري رقم : 49453

تفويت حصص   تماعية
حرر) رسمي  عقد  بمقت�سى  (- ((

خوالني) أسماء) بمكت4  ألستاذة 

بتاريخ) بفاس،) موثقة   حسني،)

9))6نا6ر)2122)تقرر تفويت)95.511 

حصة   تماعية من رأسمال شركة)

TAMASSINT TOURISME)ش.م.م،)

رأسمالها)11.111).9))درهم،)مقرها)

تجزئة) (،313 رقم)  ال تماعي بفاس،)

طرف  لسيد) من  بنسودة،)  لنماء،)

عبد  لحفيظ بودهنة،)لفائدة  لسيد)

محمد  لعر قي  لحسيني.

حرر) رسمي  عقد  بمقت�سى  (- (2

خوالني) أسماء) بمكت4  ألستاذة 

6تضمن) بفاس،) موثقة  حسني،)

محضر  لجمع  لعام ذو  لطابع غيف)

 لعادي بتاريخ)9))6نا6ر)2122)لشركة)

TAMASSINT TOURISME)ش.م.م،)

رأسمالها)11.111).9))درهم،)مقرها)

تجزئة) (،313 رقم)  ال تماعي بفاس،)

 لنماء،)بنسودة،)تقرر ما 6لي):

تفويت  لحصص) على   ملصادقة 

 ال تماعية  ملشار إليها أعاله.

تعد6ل  لفصلين)6)و7)من  لنظام)

 ألسا�سي للشركة.

حرر) رسمي  عقد  بمقت�سى  (- (3

خوالني) أسماء) بمكت4  ألستاذة 

6تضمن) بفاس،) موثقة  حسني،)

محضر  لجمع  لعام ذو  لطابع غيف)

 لعادي بتاريخ)9))6نا6ر)2122)لشركة)

TAMASSINT TOURISME)ش.م.م،)

رأسمالها)11.111).9))درهم،)مقرها)

تجزئة) (،313 رقم)  ال تماعي بفاس،)

 لنماء،)بنسودة،)تقرر تحيين  لنظام)

 ألسا�سي للشركة.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)

لدى  ملحكمة  لتجارية بفاس بتاريخ)

25)6نا6ر)2122)تحت رقم)2022/378.
أل ل  لخالصة و لبيان

مكت4  ألستاذة أسماء)خوالني حسني

موثقة بفاس
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مكت4  ألستاذة أسماء)خوالني حسني

موثقة بفاس

شارع  لسالوي،)إقامة  لنخيل،) لطابق  ألول،)

رقم))

TISSABRINE

ش.م.م

 لرأسمال  ال تماعي : 55.111).) 

درهم

  ملقر  ال تماعي : تجزئة و د فاس 2، 

منطقة  لعمارة، قطعة رقم 94، 

فاس

 لسجل  لتجاري رقم : 83)26

تفويت حصص   تماعية
حرر) رسمي  عقد  بمقت�سى  (- ((

خوالني) أسماء) بمكت4  ألستاذة 

بتاريخ) بفاس،) موثقة   حسني،)

 5775 تقرر تفويت) (2122 6نا6ر) ((9

حصة   تماعية من رأسمال شركة)

رأسمالها) ش.م.م،) (TISSABRINE

55.111).))درهم،)مقرها  ال تماعي)

منطقة) (،2 فاس) و د  تجزئة  بفاس،)

من طرف) (،94 قطعة رقم)  لعمارة،)

 لسيد عبد  لحفيظ بودهنة،)لفائدة)

 لسيد محمد  لعر قي  لحسيني.

حرر) رسمي  عقد  بمقت�سى  (- (2

خوالني) أسماء) بمكت4  ألستاذة 

6تضمن) بفاس،) موثقة  حسني،)

محضر  لجمع  لعام ذو  لطابع غيف)

 لعادي بتاريخ)9))6نا6ر)2122)لشركة)

رأسمالها) ش.م.م،) (TISSABRINE

55.111).))درهم،)مقرها  ال تماعي)

منطقة) (،2 فاس) و د  تجزئة  بفاس،)

 لعمارة،)قطعة رقم)94،)تقرر ما 6لي):

تفويت  لحصص) على   ملصادقة 

 ال تماعية  ملشار إليها أعاله.

عبد  لحفيظ)  ستقالة  لسيد 

مشتفك) كمسيف  مهام  من  بودهنة 

للشركة.

من) و7) (6 تعد6ل  لفصول5،)

 لنظام  ألسا�سي للشركة.

حرر) رسمي  عقد  بمقت�سى  (- (3

خوالني) أسماء) بمكت4  ألستاذة 

6تضمن) بفاس،) موثقة  حسني،)

محضر  لجمع  لعام ذو  لطابع غيف)

 لعادي بتاريخ)9))6نا6ر)2122)لشركة)
رأسمالها) ش.م.م،) (TISSABRINE

55.111).))درهم،)مقرها  ال تماعي)

منطقة) (،2 فاس) و د  تجزئة  بفاس،)

 لعمارة،)قطعة رقم)94،)تقرر تحيين)

 لنظام  ألسا�سي للشركة.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)

لدى  ملحكمة  لتجارية بفاس بتاريخ)

25)6نا6ر)2122)تحت رقم)2022/377.
أل ل  لخالصة و لبيان

مكت4  ألستاذة أسماء)خوالني حسني

موثقة بفاس
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 RAMI INVEST ET

DEVELOPPEMENT 1
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت شريك و حد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I

نوفمبف) (31 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)

)212)ومسجل بها،)تم تأسيس شركة)

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت شريك)

ذ تية) مقاولة  بتحويل  وذلك  و حد 

إطار  ألحكام) في  ر مي محمد  للسيد 

من  ملدونة  لعامة) ((6(TER  ملادة)

تم) ومن  لنظام  ألسا�سي  للضر ئ4 

 ستخالص ما 6لي):

 RAMI INVEST ET(:(لتسمية (-((

.DEVELOPPEMENT (

-) لشكل  لقانوني):)شركة ذ ت) (2

مسؤولية محدودة ذ ت شريك و حد.

3)-) ملقر  ال تماعي):) لد ر  لبيضاء،)

وزنقة) نزر ن  بيف  شارع  تقاطع 
 لباطنية،) لطابق  لثاني،)رقم)6.

:) إلنعاش  لعقاري) -) ملوضوع) (4

تجارية،) عملية  كل  وعلى  لعموم 

عالقة) لها  وعقارية  مالية  صناعية،)

باملوضوع) مباشرة  غيف  أو  مباشرة 

نشاط) تعزيز  أ ل  من   لرئي�سي 

 لشركة.
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ر مي) :) لسيد  وحيد) شريك  (- (5

ذو  نسية مغربية و لحامل) محمد،)

.BE822876(للبطاقة  لوطنية رقم
6)-)رأسمال  لشركة):

قام  لشريك) (: ).6) ملساهمات)

بنقل  ميع أصول  لشركة)  لوحيد 

شخص) شركة  من  و لتز ماتها 

بتاريخ) و ملتوقفة  محمد  ر مي  ذ تي 

ألحكام) وفقا  (212( نوفمبف) (31

من  ملدونة  لعامة) ((6(TER  ملادة)

للضر ئ4.
6.2)-)رأسمال  لشركة):)تم تحد6د)
رأسمال  لشركة في مبلغ)1.865.111) 

درهم  ملقسم إلى)18651))حصة من)

كلها) للحصة  لو حدة  درهم  ((11

طرف  لشريك) من  ومؤد ة  مكتتبة 

 لوحيد.

7)-)مدة  لشركة):)99)سنة  بتد ء)

من تقييد  لشركة بالسجل  لتجاري.

:)تسيف  لشركة وتد ر) -) لتسييف) (8

ملدة) محمد  ر مي  طرف  لسيد  من 

غيف محددة و لذي 6توفر على  ميع)
 لصالحيات  ملنصوص عليها بالقانون)

و لنظام  ألسا�سي للشركة.

تم تسجيل  لشركة بالسجل) (- (II

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجاري 

.529555
بمقت�سى مقتطف وبيان  ملسيف
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مكت4  الستشارة)FIDUTEMA)ش.م.م

رقم)36))شارع  لقاهرة كومطر ف))،)تمارة

PRO SYSTEME ALU
 SARL AU

 لكائن مقرها : رقم 36)  لطابق 

 لثاني شقة رقم 4 شارع  لقاهرة 

كمطر ف ) تمارة 

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  قد  (2122 6)6نا6ر) ( في)

 PRO SYSTEME ALU شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) (SARL AU

تحمل) و لتي  ذ ت  لشريك  لوحيد 

 لخصائص  لتالية):

 PRO SYSTEME ALU (:  لتسمية)

.SARL AU

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
 (11.111 (: رأسمال  لشركة)

درهم.

في) مقاول  (:  لهدف  ال تماعي)

 ألشغال  ملختلفة وأشغال  لبناء.

مقاول في نجارة  ألملنيوم.

(: هللا  لعميفي) عبد  (:  لشركاء)

111))حصة.

:)عبد هللا  لعميفي مسيف))  لتسييف)

للشركة.

6نا6ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)

ما) سنة  كل  من  ديسمبف  (3( ( إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  عد   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.

تم  لتقييد) (:  إل6د ع  لقانوني)

بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية)

تحت) (2122 6نا6ر) (25 بتاريخ) بتمارة 
رقم)))352).
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مكت4  الستشارة)FIDUTEMA)ش.م.م
رقم)36))شارع  لقاهرة كومطر ف))،)تمارة

FRINGUERIE

 SARL
 لكائن مقرها : رقم 36)  لطابق 

 لثاني شقة رقم 4 شارع  لقاهرة 

كمطر ف ) تمارة 

تأسيس
في)) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد تم تأسيس شركة) (2122 6)6نا6ر)

FRINGUERIE SARL)ذ ت  ملسؤولية)

تحمل  لخصائص) و لتي   ملحدودة 

 لتالية):

.FRINGUERIE SARL(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

 ملسؤولية  ملحدودة.
 (11.111 (: رأسمال  لشركة)

درهم.

بيع  ملالبس) (:  لهدف  ال تماعي)

 لجاهزة.

بيع منتجات  لتجميل.
 الستيف د و لتصد6ر.

 511 (: أسماء) لعكرمي) (:  لشركاء)
حصة.

شكي4 مصبيف):)511)حصة.
أسماء) لعكرمي مسيفة)) (:  لتسييف)

للشركة.
6نا6ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)
ما) سنة  كل  من  ديسمبف  (3( ( إلى)
تاريخ) من  تبتدئ  عد   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.
تم  لتقييد) (:  إل6د ع  لقانوني)
بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية)

بتمارة تحت رقم)35253).
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الشركة العقارية »ياسين 
األديب«

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : طريق أربعاء 
 لعونات سيدي بنور

سجل  لتجاري رقم 445
توثيقي) رسمي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ)6))ديسمبف))212)فوت  لسيد)
عبد  للطيف بلبوير  ميع حصصه)
للسيدة) حصة،) (511 ب)  ملقدرة 
في  لشركة  ملسماة) لشرف  سميفة 
ذ ت  ملسؤولية) »6اسين  ألد46«)
بمو 4) تملكها  و لتي   ملحدودة 
رسم إر ثة عن أمه  ملتوفاة  لسيدة)

 لضاوية غطوس.
محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 
 الستثنائي بتاريخ)6))ديسمبف))212،)

 تفق  لشركاء)على ما 6لي):
))-) ملو فقة على تفويت  لحصص)

كما هي مبينة أعاله.
قبول  ستقالة  ملسيفة) (- (2

 لوحيدة  لسيدة أم كلثوم بولوية.
كلثوم) أم  تسمية  لسيدتان  (- (3
بصفتهما) لشرف  وسميفة  بولوية 
مسيفتين وحيدتين ملدة غيف محدودة)

مع  إلمضاء) ملشتفك.
تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة)

بتاريخ)6))ديسمبف))212.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بسيدي)

بنور بتاريخ)21)6نا6ر)2122)تحت رقم)

9)سجل تجاري رقم)445.

بالسجل) تسجيل  لتعد6ل  تم 

 لتجاري باملحكمة  البتد ئية بسيدي)

بنور بتاريخ)21)6نا6ر)2122)تحت رقم)

.32
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QUICK SETUP
ش.م.م

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)

و ملسجل) (2122 6نا6ر) (7 بتاريخ)

تم إنشاء) (2122 6نا6ر) (7 بالرباط في)

ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

لها  ملميز ت)  ملسؤولية  ملحدودة،)

 لتالية):

حد د) زهيف  :) لسيد   لشركاء)

و لسيد مصطفى  6ت  لطال4.

 QUICK SETUP (:  لتسمية)

ش.م.م.

غرض  لشركة):)للشركة نشاطات)

متعددة تتمثل في):

و للو زم) وشر ء) ملعد ت  بيع 

 ملكتبية  لسمعية و لبصرية و أل هزة)

 إللكتفونية و ملعلوميات.

 الستيف د و لتصد6ر،) لتجارة.

كل  ألشغال) عامة  بصفة 

 لعمومية،) لتجارية،) لصناعية،)

و لعقارية،) ملرتبطة بشكل مباشر أو)

غيف مباشر بنشاط  لشركة و لتي من)

شأنها  ملساهمة في تنميتها.

))) لطابق) :)عمارة)  ملقر  لرئي�سي)

أكد ل) عو   ضا6ة  (5 شقة)  لثاني 

 لرباط.

مدة  لشركة):)99)سنة  بتد ء)من)

6وم تأسيسها.
رأسمال  لشركة):)حدد في)1.111) 

حصة بقيمة) ((11 إلى) درهم مقسم 

على) مقسمة  للحصة  درهم  ((11

 لشريكين كما 6لي):
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 لسيد زهيف حد د)51)حصة.

 لسيد مصطفى  6ت  لطال4):)51 

حصة.

إد ريا) مسيفة  :) لشركة   لتسييف)

طرف  لسيد) من  محددة  غيف  وملدة 
مصطفى  6ت) و لسيد  حد د  زهيف 

 لطال4.

 لسنة  ال تماعية):)من فاتح 6نا6ر)

إلى))3)ديسمبف من كل سنة.

تسجيل) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)

بالرباط) بالسجل  لتجاري   لشركة 

رقم) تحت  (2122 6نا6ر) (26 6وم)

.(57413
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DEMENO GROUPE
تأسيس

 DEMENO (:  سم  لشركة)

.GROUPE

 لهدف  ال تماعي):)نقل  لبضائع،)

مقاولة في تنقيل،)تجارة.

 2 رقم) محل  (:  ملقر  ال تماعي)

و د  لذه4) حي  لعبادي  ((2 عمارة)

تمارة.
رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)

عمر  لتو�سي) حصة  ((111 مقسمة)

للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

 لو حدة.

 لتسييف):)عمر  لتو�سي.
(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(35225
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2MK AUTOMOTIVE
SARL

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (،2122 6نا6ر) (3

باملو صفات) محدودة  ملسؤولية 

 لتالية):

 2MK AUTOMOTIVE(:(لتسمية 

.SARL

حي  لقدس زنقة) (:  ملقر  لتجاري)
45) لطابق  لسفلي سيدي) 6) لرقم)

 لبفنو�سي  لد ر  لبيضاء.
:) الستيف د)  لهدف  لتجاري)

و لتصد6ر)) لبيع أو  لوساطة(.
نقل  لبضائع.

 99.111 في) محدد  (:  لرأسمال)
درهم مقسمة إلى)991)حصة كما 6لي:

 331  لسيد عبد  لكريم  لعلوي)
حصة.

 لسيد محمد  لكومي)331)حصة.
 331 محمد  ملهد وي)  لسيد 

حصة.
 ملدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.
عبد  لكريم) :) لسادة   لتسييف)
ومحمد) ومحمد  لكومي   لعلوي 

 ملهد وي أو بو سطة  ثنين منهم.
:) ملحكمة)  إل6د ع  لقانوني)
تحت  لرقم)  لتجارية  لد ر  لبيضاء)
819922)سجل تجاري رقم)529783.
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LHARI TEXTILE
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

تم تأسيس شركة بالرباط تحمل)
6وليو) فاتح  بتاريخ   لصفات  لتالية 

: 212(
 LHARI (:  للق4  ال تماعي)

.TEXTILE SARL AU
ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

 ملسؤولية  ملحدودة.
لها) :) لشركة   لهدف  ال تماعي)
هدف أ6ضا في  ملغرب كما في  لخارج):
مقاول إد رة  لعمليات  لصناعية.

عام،) ميع  ملعامالت) وبشكل 
أو  لصناعية   ملالية  لتجارية 
أو  ملالية أو  لعقارية  ملتعلقة بشكل)
بموضوع) مباشر  غيف  أو  مباشر 
بما) مصالحها،) لصالح  أو   لشركة 
أشكاله) بجميع  ذلك  لتعاون  في 
أو  لشركات  مع  ميع  لعمليات 
أو  لشركات  لتي لديها كائن مماثل ( 

)أو ملحق.

درهم) ((11.111 (: رأس  ملال)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحصة.

 لهاشمي بلهاري):)111))حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.

)من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3)ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 41 محل بلوك) (:  ملقر  ال تماعي)

رقم))) ليوسفية  لشرقية  لرباط.

 لتسييف):) لهاشمي بلهاري.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

رقم  لتسجيل) بالرباط   لتجارية 

بالسجل  لتجاري)56545).
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OMNIPACT
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 3.000.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 165

 BOULEVARD ABDELMOUMEN

 RESIDENCE LES CHAMPS

 CENTER(IMM(A 1ER(ETG  -

CASABLANCA

R.C : 287515 - IF : 14451174

زيادة رأس  ملال
بمو 4 قر ر ت  لجمع  لعام غيف)

ديسمبف) (3( بتاريخ)  لعادي  ملنعقد 

)212)قرر شركاء) لشركة ما 6لي):

عن) بالتعويض  رأس  ملال  زيادة 

 لحساب  لجاري.

7)من  لنظام) و) (6 تعد6ل  ملادتين)

 ألسا�سي.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

إعطاء) لصالحيات.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)3)8192.
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 AFRICA GROWTH CAPITAL
PARTNERS

 SOCIETE A RESPONSABILITE
 LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : 7 RUE(SEBTA
  RESIDENCE(RAMI 2EME ETG
BUREAU(N° 8 - CASABLANCA
R.C : 503559 - IF : 50281445

ICE : 002814408000008
زيادة رأس  ملال

بمو 4 قر ر ت  لجمع  لعام غيف)
ديسمبف) (31 بتاريخ)  لعادي  ملنعقد 

)212)قرر شركاء) لشركة ما 6لي):
عن) بالتعويض  رأس  ملال  زيادة 

 لحساب  لجاري.
7)من  لنظام) و) (6 تعد6ل  ملادتين)

 ألسا�سي.
تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

إعطاء) لصالحيات.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)2)8192.
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 KHOURIBGA HOTEL
INVEST

تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
تم) (2122 21)6نا6ر) بتاريخ)  لبيضاء)

تأسيس شركة باملو صفات  لتالية):
 KHOURIBGA (:  لتسمية)

.HOTEL INVEST
سبتة) زنقة  (7 (:  ملقر  ال تماعي)
 قامة ر مي  لطابق  لثاني مكت4 رقم)

8) لد ر  لبيضاء.
:) ميع)  لهدف  ال تماعي)
باألعمال)  ألنشطة  ملتعلقة 
إقامة  لعمالء،) والسيما   لفندقية،)
وتقد6م  لطعام،)و لتنظيم و لعروض)

و ألنشطة  ملماثلة  ألخرى.
وإد رة) وتشغيل  وحيازة  إنشاء)
وشر ء) وتأ يف  ملجمعات  لسياحية 
وبيع و ستيف د وتصد6ر  ألثاث بجميع)

أنو عه.



2559 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

حصص على    الستحو ذ 
طريق  ملساهمة عن  أو  ملشاركة  ( 
شر ء) أو  أو  الكتتاب  أو  الندماج  (
في  ميع  لشركات)  ألور ق  ملالية 
 لقائمة أو  لتي سيتم إنشاؤها لغرض)

مماثل أو ذي صلة.
وعموما،) ميع  ملعامالت  ملالية،)
 لتجارية،) لصناعية،) لعقارية وغيف)
و لتي قد تكون ذ ت صلة)  لعقارية،)
باألهد ف) مباشرة  غيف  أو  مباشرة 
في تطويرها)   ملذكورة أعاله وتساهم 

أو تمد6دها.
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 لرأسمال):)11.111))درهم.

فاتح) من  ( (:  لسنة  ال تماعية)
6نا6ر إلى))3)ديسمبف.)

 ملدة):)99)سنة.
 IMMO AKDITAL (:  لحصص)

11.111))درهم.
طال4) رشدي  :) لسيد   لتسييف)
رقم) للبطاقة  لوطنية   لحامل 
B44(812) لساكن بالد ر  لبيضاء،)

8،)زنقة كريناديي  نفا.
:) ملحكمة)  إل6د ع  لقانوني)
بالد ر  لبيضاء.) لسجل)  لتجارية 
6نا6ر) (26 بتاريخ) (529925 (:  لتجاري)

.2122
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STE GLOBAL GYM
SARL AU

إعالن
على إثر  لجمع  لعام غيف  لعادي)
فقد) (212( 6نا6ر) (24  ملنعقد بتاريخ)
قرر  لشريك  لوحيد للشركة ما 6لي):

 (5 تغيف  ملقر  ال تماعي من شارع)
تجزئة) إلى  أكد ل  (4 مكت4)  ألبطال 
 لوفاق))1) لرقم)2216)حي  بن رشد)

تمارة.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
2122)تحت) 27)6نا6ر) بالرباط بتاريخ)

رقم)595.
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SATAKAMI

SARL

فسخ عقد تأ يف أصل تجاري في 
إطار   لتسييف  لحر  

أصل تجاري رقم 28549

فسخ) (29/12/2021 بتاريخ) تم 

إطار  لتسييف  لحر) في  تأ يف  عقد 

 LA VALEE«  ملعطى لفائدة  لشركة)

شركة) (»DES KASBAHS SA

مستقلة،) ملسجلة بالسجل  لتجاري)

95)2) لتي 6مثلها  لرئيس) تحت عدد)

) لسيد  ملحروس حسن)  ملد6ر  لعام)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

رقم)P82224) ملتعلق باألصل  لتجاري)

 لخاص باالستغالل  لتجاري للمطعم)

25-26- رقم) محل  بمر كش   لكائن 

27) ملركز  لتجاري  لنخيل،) ملسجل)

تحت  ملر  ع) (15/09/2017 6وم)

RE(15319(OR15957/2017)وذلك)

 بتد ء)من)29/12/2021.  

35 P

 Sté PNEUMATIQUE

ZERHOUNI

SARL

))تم بتاريخ)2022/01/03)  تماع)

عام  ستثنائي حدد بمو به  لنقط)

 لتالية):)

من) غرض  لشركة  تقليص  (- ((

خالل حذف  لعناصر  لتالية:))

تا ر  ملة  إلطار ت.

مصنع  إلطار ت.

غيار) قطع  أو  إكسسو ر ت  تا ر 

للسيار ت.

تشغيل منشأة لصيانة  لسيار ت.

توسيع  لغرض  ملؤس�سي بإضافة)

 لعناصر  لتالية):

)تا ر  إلطار ت بالتقسيط.

صيانة  إلطار ت وتصليحها.

لتصبح  ألنشطة على  لنحو  لتالي:

تا ر  إلطار ت بالتقسيط.

صيانة  إلطار ت وتصليحها.

نقل  ملقر  إل تماعي للشركة) (- (2
691،) لقطاع)  ملو ود أصال في):)رقم)

إلى) مر كش،) في  ملسار.)  ملؤقت 
تجزئة) (،(31 رقم)  لعنو ن  لجد6د:)

 الزدهار إكس،) لطابق  لسفلي  ملحل)
رقم)).)مر كش.

لدى) تم  إل6د ع  لقانوني  وقد 

مر كش) في   ملحكمة  لتجارية 

2022/01/27)تحت رقم))172).
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SOCIETE KFK
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها 211.111 درهم

في طور  لزيادة 511.111 درهم

مقرها  ال تماعي دو ر  خليان سيدي 

عالل  ملصدر  لخميسات

محضر  ستثنائي
 (7 بتاريخ) عام  محضر  بمو 4 

6نا6ر)2122)تم  التفاق على ما 6لي):

بما) رأسمال  لشركة  في   لزيادة 

قدره)3111)حصة  د6دة كل حصة)

مجموعه) ما  أي  درهم  ((11 تساوي)

 2111 إلى) تضاف  درهم  (311.111

ب) حصة  (5111 6صبح) لكي  حصة 

ما) أي  للحصة  لو حدة  درهم  ((11

مجموعه)511.111)درهم.

6ملك) أصبح  6اسر  غوالم   لسيد 

للحصة) درهم  ((11 حصة) (2511

 251.111 مجموعه) ما  أي   لو حدة 

درهم.

 لسيد غوالم حسن أصبح 6ملك)

للحصة) درهم  ((11 حصة) (2511

 251.111 مجموعه) ما  أي   لو حدة 

درهم.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

 26 بتاريخ) (38  لخميسات تحت رقم)

6نا6ر)2122.
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ATLAS GRILLAGE

SARL AU

رأسمال  لشركة : 1.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : آ6ت 6خلف 

بجماعة آ6ت بويحيى  لحجامة، 

إقليم  لخميسات - تيفلت

رقم  لسجل  لتجاري 47))

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (4

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ATLAS«(القتضاء)بمختصر تسميتها 

.«GRILLAGE

تصنيع) بإ6جاز  غرض  لشركة 

شبكة وسياج معدني.

آ6ت   : عنو ن  ملقر  ال تماعي)

بويحيى  آ6ت  بجماعة  6خلف 

 لحجامة، إقليم  لخميسات - تيفلت.

أ لها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 (1.111  : رأسمال  لشركة  مبلغ 

درهم.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

:  لسيد  ومو طن  لشركاء  وصفات 

زنقة   (9 عنو نه  كمال   لسعيد 

سلمان  لفار�سي سوي�سي  لرباط.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

 : مسيفي  لشركة  ومو طن  وصفات 

 لسيد  لسعيد كمال عنو نه 9) زنقة 

سلمان  لفار�سي سوي�سي  لرباط.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   26 بتاريخ  بتيفلت   لتجارية 

2122 تحت رقم 47)).
إمضاء):) لسعيد كمال
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 PERFORMANCE FOOD

GROUP
SARL

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ)29)ديسمبف))212،)تم تأسيس)

شركة باملميز ت  لتالية):

(:  لتسمية  ال تماعية)

 PERFORMANCE FOOD

.GROUP

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة.

 ملقر):)2)شارع  لصنوبر مكت4)2) 

 لطابق رقم)4) لد ر  لبيضاء.

في) :) الشتغال   لهدف  ال تماعي)

إعد د  لو بات  لتقليد6ة  ملغربية)

 لو بات  لسريعة و ملشروبات.

بيع وشر ء) ملو د  لغد ئية.

 الستيف د و لتصد6ر.

99)سنة  نطالقا من تاريخ) (:  ملدة)

تسجيلها بالسجل  لتجاري.

6تحدد) (:  لرأسمال  ال تماعي)

في) للشركة   لرأسمال  ال تماعي 

إلى) مقسم  درهم  (311.111 مبلغ)

3111)حصة ذ ت)11))درهم كقيمة)

 سمية للحصة  لو حدة،)موزعة على)

 لشركاء)على  لنحو  لتالي):

 BY M INVEST SARL AU(شركة

1)21 :)حصة.

 991 (: مصطفى  لجايي)  لسيد 

حصة.

مجموع  لحصص):)3111)حصة.

6تم تسييف  لشركة ملدة) (:  لتسييف)

غيف محددة من طرف  لسيد 6ونس)

مزد د) مغربية،) ذو  نسية  بوكرين 

و لحامل) ((978 سبتمبف) (22 بتاريخ)

 .BJ242(35 رقم) للبطاقة  لوطنية 

قاطن بالوال6ات  ملتحدة  ألمريكية.

 إل6د ع  لقانوني و لتسجيل):

كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء)بتاريخ)27)6نا6ر)2122)تحت)
رقم)1227)8.

إ6د ع  عالن  لتسجيل) تم 
بالسجل  لتجاري لدى كتابة  لضبط)
بالد ر  لبيضاء) باملحكمة  لتجارية 
رقم) تحت  (2122 6نا6ر) (27 بتاريخ)

3385)من  لسجل  لتفتيبي.
من أ ل  لتلخيص و لنشر

 لتسييف
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STE ATLANTIC OBSIDIAN
 لسجل  لتجاري رقم : 41579)
 لتعريف  لضريبي : 6369)377

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذ ت) شركة  (،212( ديسمبف) (3(
مسؤولية محدودة،)قرر شركاء)شركة)

ATLANTIC OBSIDIAN)ما 6لي):
تمت  ستقالة  ملسيفة  لسيدة)
كمسيف) تعيين  وتم  فتيحة  مفتاح 

للشركة  لسيد بودر ع رشيد).
باملحكمة) تم  ال6د ع  لقانوني 
ديسمبف) (3(  لتجارية بالرباط بتاريخ)

)212،)تحت رقم)589.
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شركة مديمير
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

مقرها  ال تماعي : شارع  لتهامي 
 لوز ني شقة رقم 58)  لطابق رقم 

8 تطو ن
تخفيض رأسمال  لشركة 

بامتصاص  لخسارة
تفويت  لحصص  ال تماعية
 لزيادة في رأسمال  لشركة
 ستقالة مسيف6ن وتعيين

 مسيف6ن  دد
تحد6ث  لقانون  ألسا�سي

نونبف) (3 تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ)
6)21،)تم  دخال  لتعد6الت  لتالية):
ر سمال  لشركة) تخفيض 
بامتصاص  لخسارة  ملتف كمة  لى)
 لسنة  ملحاسبتية))3)ديسمبف)5)21.
تفويت  لحصص  ال تماعية من)
 لسيد  لحمد وي محمد  لى  لسيد)
مصطفى أ والس وبذلك تم تعد6ل)
من  لقانون  السا�سي) و7) (6  لبند)

 لخاص بر سمال  لشركة.

مع) ر سمال  لشركة  في   لزيادة 
من  لقانون) و7) (6 تعد6ل  لبند)
بر سمال  لشركة)  السا�سي  لخاص 

على  لشكل  لتالي):
 لبند رقم)6 :

(... أ والس) مصطفى   لسيد 
25.111))درهم.

(... عبد  لسالم  لعطالتي)  لسيد 
25.111))درهم.

 (25.111 (...  لسيد نصيف  لرياني)
درهم.

(.... 6وسفي) محمد   لسيد 
25.111))درهم.
 لبند رقم)7 :

 لسيد مصطفى أ والس)..)251) 
حصة   تماعية.

(.....  لسيد عبد  لسالم  لعطالتي)
251))حصة   تماعية.

 (251 (..... نصيف  لرياني)  لسيد 
حصة   تماعية.

 (251 (......  لسيد محمد 6وسفي)
حصة   تماعية.

محمد) مسيف6ن  لسيد   ستقالة 
6وسفي) محمد  و لسيد   لحمد وي 
وتعيين مسيف6ن  دد  لسيد مصطفى)
عبد  لسالم) و لسيد  أ والس 

 لعطالتي و لسيد محمد 6وسفي.
تحد6ث  لقانون  السا�سي)

للشركة.
بكتابة) تم  ال6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
 23 بتاريخ) (52(5 بتطو نن تحت رقم)
رقم) 6)21،) لسجل  لتجاري  نونبف)

.49(5
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 CENTRE D’AFFAIRE
ADISTANCE CENTRE

SARL AU
CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 23 avenue
  anoual(IMM(fleury 11 bureau

 N° 4 KENITRA
FIX(N°: 05.37.36.02.59

بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسؤولية) ذ ت  شركة  تاسيس  تم 
و لتي) وحيد  مساهم  مع  محدودة 

تحمل  لخصائص  لتالية):
.homs(help(:(لتسمية 

.sarl(au(:(لصيغة  لقانونية 
 لهدف  ال تماعي):)مقاول ومسيف)

أعمال تجارية وصناعية.
مقاول في  لتفكيبات  لكهربائية.
مقاول  لبناء)وأشغال مختلفة.

ر سمال  لشركة):)11.111))درهم)
فئة) من  حصة  ((111 مقسمة  لى)
درهم للحصة  لو حدة موزعة) ((11

بين  لشركاء)على  لشكل  لتالي):
 لسيد سعد  لد6ن  لبشري)111) 

حصة.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتاسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.
من فاتح 6نا6ر  لى) (:  لسنة  ملالية)
)3)ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة)

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
شارع أنو ل) (23 (:  ملقر  ال تماعي)
 قامة فلوري))))مكت4 رقم)4)ميموزة)

 لقنيطرة.
 ملسيف):)سعد  لد6ن  لبشري.

رقم  لسجل  لتجاري):)63913.
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 STE ATLS  GENERATION
 VERTE

SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
على  ثر  لعقد  لعرفي  لذي)
تم) أسفله،) شركاء) لشركة  وقعه 
لشركة) وضع  لقو نين  الساسية 
من) و لتي  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

خصائصها):
  STE ATLS (:  لتسمية  ال تماعية)

.GENERATION VERTE SARL
بيع  الالت  لفالحصة،) (:  ملوضوع)
أو  لبناء،) مختلفة  أشغال  مقاول 
مستغل معصرة  لزيتون،) مستغل 
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تسمين) فالحية،) أشغال  ) ملقالع،)

ةثتبيت  لسقي) در سة   البقار،)

غرس  الشجار،) أشغال  بالتنقيط،)

قنو ت  ملياه،) مد  حفر  البار،)

بيع  الدوية  لفالحية،)  ملفاوضة،)

تصد6ر و ستيف د،) الصالح  مليكانيكي،)

مركز  لفحص)  صالح  لعجالت،)

 لتقني،) غاثة  لعربات  ملعطلة)

أشغال) على  لطريق،) أو  ملتوفقة 

و لطاقة  ملتجددة،) تثبيت  لكهرباء)

أعمال) تثبيت أ هزة تكييف  لهو ء،)

خدمات  لحر سة،)  لتنظيف،)

خدمات  المن،) أعمال  لبستنة،)

بيع  ملالبس  لجاهزة،) بيع  لزر بي،)

تصميم  ملالبس.

الندة،) دو ر  (:  ملقر  ال تماعي)

 ماعة  لقباب،)عمالة خنيفرة.

 ملدة):)99)سنة.

درهم،) ((25.111 (:  لر سمال)

 (11 251))حصة بقيمة) مكونة من)

على  لشكل) موزعة  للحصة،) درهم 

 لتالي):

 بر هيم بوركالن)..)6)4)حصة.

أمبارك  لغل4)..)7)4)حصة.

6وسف زنو)...)7)4)حصة.

 لتسييف):)أسند  لتسييف للسيد6ن)

 مبارك  لغل4 ويوسف زنو  لى غا6ة)

صدور قر ر شد6د للشركاء.

6نا6ر  لى) (( من) (:  لسنة  ملحائبية)

)3)ديسمبف.

باملحكمة) تم  ال6د ع  لقانوني 

رقم) تحت  بخنيفرةن   البتد ئية 

(،2122 6نا6ر) (26 بتاريخ) (2022/28

 لسجل  لتجاري رقم)45)4.
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STE FNH NOUR HOLDING
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ)

بالد ر لبيضاء،)قد) (212( فاتح 6نا6ر)

مسؤولية) ذ ت  شركة  تاسيس  تم 

محدودة باملميز ت  لتالية):

 STE FHN NOUR (:  لتسمية)

.HOLDING SARL

:) نشطة)  لهدف  ال تماعي)

و د رة  لشركات  لتابعة) هولد6نغ 

وأسهم  ملجموعة.

في) حدد  (: ر سمال  لشركة)

 (111 موزعة  لى) درهم  ((11.111

درهم،) ((11 حصة   تماعية بقيمة)

قد تم تحريرها بالكامل و ملخصصة)

بما 6تناس4 مع مساهماتهم) للشركاء)

أي):

 611 (... كنون) فاطمة   لسيدة 

حصة.

 لسيدة نجات كنون)...)411)سنة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتاسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

6نا6ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)

ماعد   لسنة  الولى) ديسمبف  (3(  لى)

تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

زنقة  بن) (8 (:  ملقر  ال تماعي)
 الد6ل  لطابق  لر بع رقم)4))بوركون)

 لد ر لبيضاء.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

 لسيدة فاطمة كنون  لحاملة لبطاقة)

 G2(3(13 رقم)  لتعريف  لوطنية 

وذلك ملدة غيف محدودة.

باملحكمة) رقم  لسجل  لتجاري 

 لتجارية بالد ر لبيضاء))52985.
مقتطف من أ ل  الشهار
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HATIM CONSULTING

SARL AU

STE PALAT ROOM
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)

وضع) تم  (،212( ديسمبف) (6 بتاريخ)

ذ ت) لشركة   لنظام  السا�سي 

ذ ت  ملميز ت))  ملسؤولية  ملحدودة 

 ملبنية فيما 6لي):

 STE PALAT ROOM (:  لتسمية)
.SARL

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لشركة)
مسؤولية محدودة.

مطعم،) (:  لغا6ة من  لشركة هي)
مقهى.

زنقة) (8 شقة) (31 عمارة) (:  ملقر)
موالي  حمد لوكيلي حسان  لرباط.

سنة) (99 حددت مدتها في) (:  ملدة)
 عتبار  من تاريخ))تاسيسها  لنهائي.

ر سمال  لجماعي):)11.111))درهم)
حصة   تماعية) ((111 موزعة  لى)
من فئة)11))درهم،)موزهة كما 6لي):

 511 طال4) بن   لسيد  حمد 
حصة.

 511 أسماء) لحبوب)  لسيدة 
حصة.

تسيف  لشركة من طرف) (:  الد رة)
بصفتها) أسماء) لحبوب   لسيدة 
غيف) ملدة  للشركة   ملسيفة  لقانونية 

محددة.
فاتح) بين  ما  (:  لسنة  لجماعية)

6نا6ر  لى متم ديسمبف من كل سنة.
باملحكمة) تم  ال6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((3 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 
رقم) (،(2(347 رقم) تحت  (،2122

 لسجل  لتجاري)57)57).
45 P

STE Le Maître Du Linge
 SARL AU 

رقم  لسجل  لتجاري: 56559)
تكوين شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لوحيد
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  (،212( سبتمبف) (7 بتاريخ)
 لقو نين  ألساسية لشركة محدودة)
 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد ذ ت)

 ملميز ت  لتالية:
 لهدف:)شركة خدمات  لغسيل.

 8 31شقة رقم) عمارة رقم)  ملقر:)
حسان) شارع موالي أحمد  لوكيلي،)

 لرباط.
بما) رأس  ملال  حدد  رأس  ملال:)

قدره)11.111,11))درهم.

غيف) ملدة  تد ر  لشركة   لتسييف:)
محدودة من طرف):))نسيق محمد.

بكتابة) تم  لإل6د ع  لقانوني:)
بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

بتاريخ)3))ديسمبف))212.
تحت رقم):)))21624).
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 STE   GREEN ANZAR
GROUPE

 ش.د.م.م..د.م.و
مقرها  ال تماعي : عمارة 4  لشقة 
7  لطابق  لثالث تجزئة  لجوهرة 

خريبكة 
بمقت�سى  ملحضر  لعام  لغيف)
((،212( ديسمبف) (21 بتاريخ) (  لعادي)
 GREEN ANZAR (« ( ))شركة) ( ( بمقر)
ش.د.م.م..د.م.و  تخذ) ( (« (GROUPE

 ملساهمون)) لقر ر  لتالي)):
في) كانت  حصة  لتي  ((111 بيع)
إلى) ملودن  هللا  عبد  حوزة  لسيد 

 لسيد))عربان بلعيد.
تعيين مسيف  د6د للشركة خارج)
للشركة  لسيدة)  لقانون  السا�سي 

ليلى  لغول.
)تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة إلى)

 لعنو ن  لتالي:)
7) لطابق) 4) لشقة) عمارة) (
خريبكة))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) تجزئة  لجوهرة   لثالث 

تعد6ل)) لقانون  ألسا�سي للشركة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) ( لخريبكة)  البتد ئية 

28/12/2021)تحت رقم)668.
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STE MACTEM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
ر سمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : 88 حي  لتنشيط 
 لساكنية  لقنيطرة

رقم  لسجل  لتجاري : 347)3 
 لقنيطرة

تفويت  لحصص،  لتسييف  الد ري 
وتحويل  ملقر  ال تماعي
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قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)29)ديسمبف))212،)تم  قر ر)

ما 6لي):
فوت  لسيد رحال بولكوط)111) 
حصة  لتي 6ملكها في ر سمال  لشركة)

 لى  لسيد  لناجي عبد  لكريم.
 ستقالة  لسيد رحال بولكوط من)
مهمة  ملسيف و عطائه  بر ء)ذمة كاملة)

ودون تحفظ.
غيف) ملدة  للشركة  كمسيف  تعيين 
محدودة):) لسيد  لناجي عبد  لكريم،)
رقم) للبطاقة  لوطنية   لحامل 

.Y71(47
من) تحويل  ملقر  ال تماعي 
حي) (1188  لعنو ن  لحالي  لرقم)
بالقنيطرة  لى)  لتنشيط  لساكنة 
(،3 مكت4  لرقم) (:  لعنو ن  لجد6د)
وطريق) محمد  لخامس  شارع  ز وية 

216)عرصة  لقا�سي  لقنيطرة.
من  لنظام) و7) (4 تعد6ل  ملادتين)
و عتماد  لنظام) للشركة   السا�سي 

 السا�سي  لجد6د في مجمله.
باملحكمة) تم  ال6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ)3))6نا6ر)

2122،)تحت رقم))7).
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 DISTRIBUTION
VETEMENTS FEMMES

SARL AU
 لسجل  لتجاري : 34253)

 لتعريف  لضريبي : 635)1))
 ملقر  ال تماعي :  لد ر لبيضاء شارع 

 ملنار ز وية زنقة  لقي�سي بوركون 
 لد ر لبيضاء

فتح فرع
لشركة) قرر  لشريك  لوحيد 
 DISTRIBUTION VETEMENTS
ملحضر) وفقا  (، (FEMMES SARL
للشركة) فرع  فتح  (،212( نونبف) ((5
في  ملجمع  لعقاري) مقره  6قع   لذي 
وشارع  ملنارة بمد6نة مر كش)) ملركز)

 لتجاري(.
لدى) وتم  ال6د ع  لقانوني 
 (9 6وم) بمر كش   ملحكمة  لتجارية 

6نا6ر)2122،)تحت رقم)951)3).
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 ئتمانية أسفار كونساي

شقة رقم)4) نان  لنهضة))) لرباط

 لهاتف  لنقال:37 43 74 1662) لهاتف)

60/97/72/0537

STE ALCANSAR
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
تأسيس شركة

تم تأسيس) )بمقت�سى عقد عرفي,)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة).

  ALCANSAR ( (:  للق4  ال تماعي)
SARL

 لشركاء):))))
 لسيد مومن عبد  لحاجي ر-ج-س)

13)98)597  --- 411)سهم.
ب.و.ط)) نسرين  لحاجي   لسيدة 

PM814771  --- 311)سهم.
)ر-ج-س) ( ( ( ) لسيد كانر سلحاتين)

U16864365--- 311)سهم.
 ملسيف)):) لسيد  حمد  لبز6وي.

رأس  ملال):)11.111))درهم.
 لنشاط):)) لتفكيبات  لكهربائية.

) لعنو ن):)عمارة رقم)31)شقة رقم)
8)شارع موالي أحمد  لوكيلي  لرباط.

تم  إل6د ع  لقانوني)
6وم) بالرباط  باملحكمة  لتجارية 
(،(2((59 رقم) 03/01/2022تحت 

 لسجل  لتجاري رقم))5712).
للبيــــــــــــان
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STE LUMINY INVEST
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
ر سمالها : 723.211 درهم

مقرها  ال تماعي : شارع محمد 
 لسادس عمارة  لسعادة  لسوي�سي 

 لرباط
زيادة في ر سمال

 عتماد شريك وحيد
تحويل  ملقر  القتصادي وتحد6ث 

 لقانون  السا�سي
بالرباط،) مؤرخ  عقد  بمو 4 
قرر  لجمع) (،212( نونبف) (2 بتاريخ)
 LUMINY INVEST لشركة)  لعام 
 723.211 ر سمال  لشركة) (،SARL
درهم،)ذ ت  ملقر  ال تماعي بالرباط،)
شارع محمد  لسادس عمارة  لسعادة)

 لسوي�سي ما 6لي):

محمد  مينه)  عتماد  لسيد 

 لنجاري كشريك  د6د.

من) ر سمال  لشركة  في   لزيادة 

درهم) (845.511 درهم  لى) (723.211

223))حصة  د6دة) وذلك باحد ث)

للحصة  لو حدة) درهم  ((11 بقيمة)

للشركاء) التية) نقد   وتدفع  تكتبت 

أسمائهم على  لنحو  لتالي):

 لسيد هشام بن  بر هيم)....)4)6 

حصة.

 (12... سليماني) ما د   لسيد 

حصة.

(... أمين  لنجاري) محمد   لسيد 

517)حصة.

 ملجموع).....)223))حصة.

من) و7) (6 غيف على  ثر ذلك  لبند)

 لنظام  السا�سي.

أصبح ر سمال  لشركة محدد في)

 8455 درهم مقسمة على) (845.511

للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

 لو حدة  سندت للشركاء)كالتالي):

 لسيدة فاطمة  لزهر ء)) ملعدني)...)

6111)حصة.

 لسيد هشام بن  بر هيم)...)246) 

حصة.

 712 (... سليماني) ما د   لسيد 

حصة.

(.... أمين  لنجاري) محمد   لسيد 

514)حصة.

 ملجموع).....)8455)حصة.

نقل  ملقر  ال تماعي من  لعنو ن)

 79 (:  ملذكور أعاله  لى  لعنو ن  لتالي)

شارع  بن سينا  لطابق  لثاني شقة)

تم) وبالتالي  أكد ل  لرباط،) (8 رقم)

تعد6ل  ملادة)4)من  لنظام  السا�سي.

دون  ن) للقو نين،) عام  إصالح 

6نتج عن ذلك كيان  خالقي  د6د،)

من أ ل   ر ء) لتعد6الت  ملنصوص)

عليها في  لظهر  لشريف  لصادر في)26 

 (9-2( 9)21،)باصد ر  لقانون) أبيل)

5-96)بشأن)  ملعدل و ملكمل للقانون)

 لشركات ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.

كتابة) لدى  تم  ال6د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  لتجارية بالرباط،)
رقم) تحت  (،2122 6نا6ر) (24 بتاريخ)
رقم  لسجل  لتجاري هو) (،(2(5(6

.9(427
بمثابة مقتطف وبيان)

فيدكس
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 ئتمانية تكنيك أسيسطانس
مقرها):)))))شارع ولي  لعهد طنجة

 STE RONLEC
SARL AU

تاسيس شركة
بطنجة،) عرفي  عقد  بمو 4 
وضع) تم  (،2122 6نا6ر) بتاريخ9))
ذ ت) للشركة   لقانون  السا�سي 
ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد ذ ت  لخصائص  لتالية):
 لتسمية):)رونليك.

مسؤولية) ذ ت  شركة  (:  لشكل)
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.

تركي4  لدر  ات) (:  لهدف)
وصناعة  ال ز ء) لكهربائية و ملعدنية)
و لبالستيكية  ملختلفة،) و ملالحية 

صنع  ال هزة  لرياضية.
شارع) طنجة،) (:  ملقر  ال تماعي)
 لقا�سي عياض،) لطابق  الول،)شقة)

رقم)2.
 ملدة):)99)سنة.

حدد  لر سمال) (:  لر سمال)
درهم) ((11.111 في)  ال تماعي 
111))حصة   تماعية) مقسمة على)
من فئة)11))درهم للحصة  لو حدة،)
عند) برمتها  وتسد6دها  تحريرها  تم 
 الكتتاب من طرف  لشريك  لوحيد)

 لسيد  دم د د�سي.
يعتبف  لسيد  دم د د�سي) (:  الد رة)
ملدة) وذلك  للشركة   ملسيف  لوحيد 

غيف محدودة.
من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)
ديسمبف من) (3( فاتح 6نا6ر وتنتهي في)
تبتد ) ماعد   لسنة  الولى  سنة  كل 

عند  لتأسيس.
)لالحتياط  لقانوني) (%(5 (:  الرباح)
تقتطع  لز ميا ماد م هذ   الخيف أقل)

من)1/10)ر سمال  لشركة.



2563 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

و لباقي 6وزع على  لشركاء)حس4)

وحس4) في  لر سمال  مساهمتهم 

قر ر ت  لجمعيات  لعامة.

بكتابة) تم  ال6د ع  لقانوني 

بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت) (،2122 6نا6ر) (27 بتاريخ)

رقم) تجاري  سجل  (،251382 رقم)

.(23949
مقتطف وبيان  لنشر

 ئتمانية تكنيك أسيسطانس
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STE MEBHOLD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

ر سمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي :  قامة بالكوني

 رقم 87 خليج طنجة غندوري 

مكت4 رقم 4 طنجة

 لسجل  لتجاري رقم : )34.42

تغييف  لتسمية، قبول  لشركاء 

 لجدد

 عادة صياغة  لنظام  السا�سي

تعد6ل  ملو زي للنظام  السا�سي

تاكيد على صالحية  لتسييف

بمو 4 قر ر ت  لشريك  لوحيد)

للشركة) (212( نونبف) ((5  ملؤرخة في)

»مر د  لبيض  نفستمونت«))  ملسماة)

تقرر ما 6لي):

ليصبح)) تغييف  سم  لشركة 

.MEBHOLD

كشركاء) وقبول   خذ  لعلم 

:) لسيد عبد  لحكيم))  دد للشركة)

لينا  لبيض،)  لبيض،) النسة 

و النسة صوفيا  لبيض.

 لزيادة في ر سمال  لشركة بمبلغ)

درهم مما سيففع  لر سمال) (91.111

مبلغ) درهم  لى  ((1.111 مبلغ) من 

11.111))درهم و حد ث)911)حصة)

درهم للحصة) ((11  د6دة من فئة)

 لو حدة.

أخذ  لعلم بتخصيص)911)حصة)

 د6دة لصالح  لشركاء.

7)من  لنظام) (،6 (،2 تعد6ل  ملادة)
 السا�سي.

صياغة  لنظام  السا�سي)  عادة 
لتكييفه مع  لشكل  لقانوني شركة)

محدودة  ملسؤولية.
ملزمة) أن  لشركة  على  تاكيد 
بالتوقيع  لوحيد للسيد مر د  لبيض.
بكتابة) تم  ال6د ع  لقانوني 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت) (،2122 ديسمبف) فاتح  بتاريخ 

رقم)248.448.
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف
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STE GER2I- MEDITERRANEE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
ر سمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : )3 شارع ولي 
 لعهد  طنجة

 لسجل  لتجاري رقم : 48.685
تصفية مسبقة للشركة
تعيين مصف للشركة

بمو 4 قر ر ت  لشريك  لوحيد)
 ملؤرخة في)29)أكتوبر))212)للشركة))

 ملذكورة أعاله،)تقرر ما 6لي):
أوقفت) قد  كون  لشركة  معرفة 
وقررت  لتصفية) أنشطتها   ميع 
بحلها) و لقيام  للشركة   ملسبقة 
من تاريخ) بطريقة ود6ة وذلك  بتد ء)

31)نونبف))212.
تعيين  لسيد إ6ف روالند الورينت)
زنقة) (،8 لشركة،) لساكن) مصفي 
كريتييل فرنسا وذلك) (94111  ولي)

للمدة  لتي تستغرقها  لتصفية.
شارع) (3( مقر  لتصفية) تحد6د 

ولي عهد طنجة  ملغرب.
بكتابة) تم  ال6د ع  لقانوني 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت) (،2122 ديسمبف) فاتح  بتاريخ 

رقم)248.449.
بمثابة مقتطف وبيان

 ملصفي
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AOF-CENTER MAROC

أ أو إف سنتف مروك

شركة محدودة  ملسؤولية بشريك 

وحيد

رأسمالها : 211.111 درهم

 ملقر  إل تماعي : بارك تطو ن شور 

2، محل )21، طريق  لرأس  ألسود، 

بلد6ة مرتيل تطو ن

 لسجل  لتجاري رقم : 21.83

تفويت  لحصص  إل تماعية
تعد6ل مو زي  للنظام  ألسا�سي

تأكيد على صالحية  لتسييف
إعادة صياغة  لنظام  ألسا�سي

بمو 4 عقد عرفي مؤرخ في فاتح)

6نا6ر))212)بطنجة):

بارتولوتا) كاسندر   قامت  لسيدة 

إ تماعية) حصة  (311 بتفويت)

لصالح  لسيد عبد  لحق وفيق.

قام  لسيد  يانلوكا ليفيف  بتفويت)

311)حصة إ تماعية لصالح  لسيد)

عبد  لحق وفيق.

بمو 4 قر ر ت  لشريك  لوحيد)

 212( أكتوبر) فاتح  في   ملؤرخة 

للشركة  ملذكورة أعاله،)تقرر ما 6لي):

تفويت  لحصص) وقبول  معرفة 

 إل تماعية  ملشار إليه أعاله.

و7  (6 للمادتين)  لتعد6ل  ملو زي 

من  لنظام  ألسا�سي.

تأكيد على أن  لشركة مسيفة من)

قبل  لسيد عبد  لحق وفيق.

صياغة  لنظام  ألسا�سي) إعادة 

لتكييفه مع  لشكل  لقانوني لشركة)

محدودة  ملسؤولية بشريك وحيد.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  إلبتد ئية بتطو ن)

عدد) تحت  أكتوبر)212) (8 بتاريخ)

.3.967
بمثابة مقتطف وبيان

 إلد رة
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 ROCHD CONSULTING
 GROUP
 SARL AU
ش.م.م. ش.و

تـــأســـيــــــس شــــركـــــة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ)21)ديسمبف)212))بالرباط،)تم)
إنجاز  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت)
) لشريك) وذ ت) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد مميز تها كالتالي):)
 ROCHD  لتسمية:)
                                                              CONSULTING GROUP SAR LAU

2)() ألهد ف  ال تماعية:)
و لهندسة) أنو ع  لتحكم   ميع 
و لخبفة) و ملساعدة  لفنية  و ملر قبة 
مجاالت  لصناعة) في  و ملشورة 
و ملتجددة() ) لتقليد6ة  و لطاقة)
و لتيار) ) لتيار  لعالي  و لكهرباء)
 ملنخفض()و مليكانيكا و لبناء) ملعدني)
وأحمال  لتفكي4) ووسائل  لرفع 

 لعبو ت وصهاريج  لتخزين و آلالت.
3()رأسمال  لشركة):)))11.111,11) 
من) 111)حصة  إلى) مقسمة  درهم 
درهم للحصة  لو حدة) ((11.11 فئة)

في ملكية):
 (111 أ6وب  لرك�سى:) (:  لسيد)

حصة)
من) سنة  بتد ء) (99 4() ملدة:)

 لتأسيس  لنهائي.
5()) ملقر  ال تماعي):)شارع  لعرعار)

رقم)456)،)حي  لرياض)-) لرباط.
6() لتسييف:) لسيد أ6وب  لرك�سى)
للبطاقة) محددة  لحامل  غيف  ملدة 
و لساكن) (ID59994 رقم)  لوطنية 
عي�سى) سيدي  دو ر  لعين  لزرقاء)

سوق  لنمة.
7()) لسنة  ملالية):)من فاتح 6نا6ر)
ديسمبف من كل سنة ما عد ) (3( إلى)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.)
باملحكمة) 8(تم  إل6د ع  لقانوني 
بالسجل  لتجاري)) بالرباط   لتجارية 
 (2 6وم) ((57(53 رقم) تحت 

6نا6ر2122.
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SOCIETE DOYANA
SARL

بتاريخ) بمو 4  لعقد  ملؤرخ 

قرر  لجمع  لعام) (212( 6ونيو) ((8

للشركة ما 6لي):

 (11 11))حصة من فئة) تفويت)

إلى) درهم من  لسيد  مزيان  مبارك 

 لسيد هشام أحمد.

 ستقالة  لسيد  مزيان  مبارك)

من  لتسييف.

تعيين  لسيد هشام  حمد كمسيف)

وحيد للشركة.
للقانون)  لتعد6ل  لشامل 

 ألسا�سي.

 إل6د ع  لقانوني):)لقد تم  إل6د ع)

لدى  ملحكمة  إلبتد ئية)  لقانوني 

بسال بتاريخ)2)أغسطس))212)تحت)

عدد)37196.
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RETAL MAT
SARL AU

 رأسمالها : 11.111.11) درهم

  ملقر  إل تماعي : 46 شارع 

 لزرقطوني  لطابق  لثالث  لشقة 
رقم 6  لد ر لبيضاء

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)3)6نا6ر)

2122،)تم تأسيس شركة تحمل  سم)
تتوفر) ش.ذ.م.م.د.ش.و  ماط  ريطال 

على  ملميز ت  لتالية):

شارع) (46 (:  ملقر  إل تماعي)

 لزرقطوني  لطابق  لثالث  لشقة)
رقم)6) لد ر لبيضاء.

 لهدف  إل تماعي):

منعش عقاري.

مدة  إلستمر رية):)99)سنة.
درهم) ((11.111.11 (: رأس  ملال)

مقسم إلى)111))حصة من فئة)11) 

درهم موزع كما 6لي):

 لسيد  6من عمري)111))حصة.

تم تعيين  لسيد  6من) (:  لتسييف)

عمري كمسيف للشركة ملدة زمنية غيف)

محدودة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  إل تماعية)

فاتح 6نا6ر وتنتهي في))3)ديسمبف.

 ألرباح):)بعد  قتطاع)5)%)لتكوين)

6وزع) صندوق  الحتياط  لقانوني 

 لباقي على  لشركاء)حس4 حصصهم.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر لبيضاء)تحت  لسجل)
 لتجاري))رقم)529513.
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د6و ن  ألستاذة إ6مان  لودغيفي بن عثمان

موثقة بالد ر لبيضاء

 لهاتف):)05.22.95.12.33/34

 ملحمول):)22.12.)3.)16.6

etudeouedghiri@gmail.(:(لبف6د  اللكتفوني 

com

 SOCIETE DE GESTION

 IMMOBILIERE ENNAKHIL
SARL

D’ASSOCIE UNIQUE

 شركة نخيل إلد رة  لعقار ت

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

-تفويت  لحصص  ال تماعية
-وتعد6ل  لقانون  ألسا�سي                                                                                        
I.بمو 4 عقود توثيقية بتاريخ)28 

ديسمبف))212)تم ما 6لي:)))))))))))))))))))))

تفويت  لحصص  ال تماعية) (-

من) إلد رة  لعقار ت  نخيل  للشركة 

عائشة  لى) طرف  لسيدة  ملنصور 

سهم) (4618  لسيد إبر هيم  خطاب)

 (11( درهم) مائة  سهم  كل  قيمة 

درهم(.

تفويت  لحصص  ال تماعية) (-

من) إلد رة  لعقار ت  نخيل  للشركة 

عائشة  لى) بو مال  طرف  لسيدة 

سهم) (4618  لسيد حسان  خطاب)

 (11( درهم) مائة  سهم  كل  قيمة 

درهم(.

-تفويت  ميع  لحصص)

إلد رة) نخيل  للشركة   ال تماعية 

إبر هيم) من طرف  لسيد   لعقار ت 

حميد  خطاب،)  خطاب،) لسيد 

 لسيد طي4  خطاب،) لسيد حسن)

نعيمة  خطاب، و لسيدة   خطاب 

خد6جة  خطاب،) لسيدة) ) لسيدة 
عائشة) فاطمة  خطاب،) لسيدة 
 خطاب،) لسيدة زهرة  خطاب،) لى)
37)65)سهم)  لسيد لحسن  خطاب)
 (11( درهم) مائة  سهم  كل  قيمة 

درهم(.
II.–)بمقت�سى عقد توثيقي بتاريخ)
6تضمن محضر) (212( ديسمبف) (28
لشركاء)شركة نخيل إلد رة  لعقار ت)
على  ميع  لتفويتات) تم  ملو فقة 
كما تم تعيين  لسيد  خطاب لحسن)
إلد رة) نخيل  للشركة  وحيد  كمسيف 
تحويل) تقرر  وكذلك   لعقار ت،)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  من   لشركة 
 ملحدودة  لى شركة ذ ت  ملسؤولية)
 ملحدودة بشريك وحيد حيث أصبح)
 لسيد لحسن  خطاب  ملالك  لوحيد)

للشركة.
ثم) (212( ديسمبف) (31 III.بتاريخ)
معدل)  حد ث  لقانون  ألسا�سي 
للشركة بالحفاظ على نفس  ملقر في)

نفس  لعنو ن ونفس  لرأسمال.
IV.سيتم  إل6د ع  لقانوني للسيد)
باملحكمة  لتجارية) لحسن   خطاب 

بمكت4  لضبط بمر كش.
59 P

د6و ن  ألستاذ)) حمد لحري�سي
موثق

ز وية شارع عبد  ملومن وشارع أنو ل)
 لد ر لبيضاء

 SOCIETE DE MATERIEL
 DE CONSUTRUCTION AL

BARAKA
SOMACOA
SARL A.U

مقرها  إل تماعي : عمارة بوعيدة 
زنقة  ملعرض  كاد6ر

تحويل  ملقر  إل تماعي
 إلى  لد ر لبيضاء

مالئمة  لقانون  ألسا�سي
 إل6د ع  لقانوني بالد ر لبيضاء

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق) لحري�سي  أحمد   ألستاذ 
سبتمبف) ((6 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)
قر ر  لشريك على  6حتوي  (212(

) لوحيد  لسيد عبد  لرحيم  لبز6وي)
مو د  لبناء) شركة  للشركة  ملسماة 
شركة مو د  لبناء) (  لبفكة سوماكو )
بشريك) ش.م.م  سوماكو   (  لبفكة)
درهم) (3.511.111 رأسمالها) وحيد 
عمارة) بأكاد6ر  ومقرها  إل تماعي 
بوعيدة زنقة  ملعرض قد تقرر ما 6لي):
للشركة) تحويل  ملقر  إل تماعي 
من أكاد6ر عمارة بوعيدة زنقة  ملعرض)
إلى  لد ر لبيضاء)مكت4 سينتف ب رقم)
ز وية شارع محمد  لخامس) و26) ((4
مكت4) ((1 طابق) ألبيف  الول  وزنقة 

)11))فضاء)س.
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق) لحري�سي  أحمد   إلستاذ 
سبتمبف) ((6 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)
مالئمة  لقانون) على  6حتوي  (212(

 ألسا�سي للشركة.
بكتابة) (: تم  إل6د ع  لقانوني)
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
أكتوبر) (29 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)
كما) (798.(44 عدد) تحت  (212(
في  لسجل  لتجاري)) تم  لتسجيل 
بالد ر لبيضاء) باملحكمة  لتجارية 

تحت رقم)521.635.
للخالصة و إلشارة

 ألستاذ)) حمد لحري�سي

60 P

د6و ن  ألستاذ)) حمد لحري�سي
موثق

ز وية شارع عبد  ملومن وشارع أنو ل)
 لد ر لبيضاء

 SOCIETE DE MATERIEL
 DE CONSUTRUCTION AL

BARAKA
SOMACOA
SARL A.U

مقرها  إل تماعي : عمارة بوعيدة 
زنقة  ملعرض  كاد6ر

تحويل  ملقر  إل تماعي إلى 
 لد ر لبيضاء

مالئمة  لقانون  ألسا�سي
 إل6د ع  لقانوني بأكاد6ر

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق لحري�سي  أحمد   إلستاذ 
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سبتمبف) ((6 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)

قر ر  لشريك) على  6حتوي  (212(
 لوحيد  لسيد عبد  لرحيم  لبز6وي)

مو د  لبناء) شركة  للشركة  ملسماة 

بشريك) ش.م.م  ( سوماكو )  لبفكة 

درهم) (3.511.111 رأسمالها) وحيد 

عمارة) بأكاد6ر  ومقرها  إل تماعي 

بوعيدة زنقة  ملعرض قد تقرر ما يي):

للشركة) تحويل  ملقر  إل تماعي 

من أكاد6ر عمارة بوعيدة زنقة  ملعرض)

إلى  لد ر لبيضاء)مكت4 سينتف ب رقم)
ز وية شارع محمد  لخامس) و26) ((4

مكت4) ((1 طابق) ألبيف  الول  وزنقة 

)11))فضاء)س.

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق) لحري�سي  أحمد   إلستاذ 

سبتمبف) ((6 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)
مالئمة  لقانون) على  6حتوي  (212(

 ألسا�سي للشركة.

بكتابة) (: تم  إل6د ع  لقانوني)

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

باكاد6ر بتاريخ)3))أكتوبر))212)تحت)

عدد)16.789) 
للخالصة و إلشارة

 ألستاذ)) حمد لحري�سي

61 P

د6و ن  ألستاذ)) حمد لحري�سي

موثق
ز وية شارع عبد  ملومن وشارع أنو ل)

 لد ر لبيضاء

 SOCIETE DE MATERIEL

 DE CONSUTRUCTION AL

BARAKA
SOMACOA

SARL A.U

تغييف  لغرض  إل تماعي
 وإسم  لشركة 

مالئمة  لقانون  ألسا�سي
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق) لحري�سي  أحمد   إلستاذ 

نوفمبف) (31 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)

قر ر  لشريك) على  6حتوي  (212(
 لوحيد  لسيد عبد  لرحيم  لبز6وي)

مو د  لبناء شركة  للشركة  ملسماة 

بشريك) ش.م.م  ( سوماكو )   لبفكة 
درهم) (3.511.111 رأسمالها) وحيد 
بالد ر لبيضاء) ومقرها  إل تماعي 
ز وية) و26) ((4 مكت4 سينتف ب رقم)
ألبيف) وزنقة  محمد  لخامس  شارع 
فضاء) ((11( مكت4) ((1  الول طابق)

س.قد تقرر ما 6لي):
تحويل  لغرض  إل تماعي للشركة)

 لذي أصبح  إلنعاش  لعقاري.
 PRIMO وتغييف إسم  لشركة إلى)

.LIVING
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
 ألستاذ أحمد لحري�سي موثق بالد ر)
 212( نوفمبف) (31 بتاريخ)  لبيضاء)
6حتوي على مالئمة  لقانون  ألسا�سي)

للشركة.
بكتابة) (: تم  إل6د ع  لقانوني)
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
بالد ر لبيضاء)بتاريخ)3))6نا6ر)2122 

تحت عدد)818.219 
للخالصة و إلشارة

 ألستاذ)) حمد لحري�سي

62 P

LA VOIE-CONFECTION
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
بشريك وحيد

رأسمال  لشركة : 11.111.11) 
درهم

 ملقر  إل تماعي : زنقة سيدي عبد 
 لعزيز، رقم 34، حي  لبفكة،  لقرية 

سال
 لسجل  لتجاري : )2586

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
بتارخ))2)ديسمبف))212)قرر ما 6لي):

 لحل  ملسبق للشركة.
تعيين  لسيد علي  كيوض مصفي)

للشركة.
بالعنو ن) مقر  لتصفية  تحد6د 
رقم)  لتالي زنقة سيدي عبد  لعزيز،)

34،)حي  لبفكة،) لقرية سال.
منح إبر ء)للمسيف.

باملحكمة) (: تم  إل6د ع  لقانوني)
 38233 رقم) تحت  بسال   إلبتد ئية 

بتاريخ)24)6نا6ر)2122.
63 P

STE AUTO SQUIZO
SARL A.U

إعالن
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد تم وضع) بسال،) (212( أبريل) (27

تحمل) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 لخصائص  لتالية):

 STE AUTO SQUIZO(:(لتسمية 

.SARL A.U

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 لهدف  إل تماعي):

أعمال مطالة.

ميكانيك.
درهم) ((11.111 (: رأس  ملال)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحصة  لو حدة مقسمة)

كما 6لي):

 لسيد ضياء) لرحمان إبن  لصغيف)

111))حصة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.

إلى 6نا6ر  من فاتح  (:   لسنة  ملا6ة)

 )3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة))

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

موالي) حي  (:  ملقر  إل تماعي)
إسماعيل سكتور)2)رقم)2)23)سال.

:) لسيد ضياء) لرحمان)  لتسييف)

إبن  لصغيف.

بكتابة) (: تم  إل6د ع  لقانوني)

لدى  ملحكمة  إلبتد ئية)  لضبط 

تحت) (2122 6نا6ر) ((7 بتاريخ) بسال 
رقم)35289.

64 P

CHB MEDICAL
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 

بشريك وحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت) (2122 6نا6ر) (7 6وم) بالرباط 

لشركة) صياغة  لقانون  لتأسي�سي 

محدودة  ملسؤولية بشريك وحيد لها)

 لخصائص  لتالية):

.CHB MEDICAL(:(لتسمية 
 لهدف):

 الستيف د و لتصد6ر.
شارع  بن) (79 (:  ملقر  إل تماعي)
أكد ل) 6) لطابق  لثاني  شقة) سينا 

 لرباط.
من تاريخ) ) بتد ء) 99)سنة) (:  ملدة)

تأسيس  لشركة.
 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

في مبلغ)11.111))درهم.
تسييف  لشركة) عهد  (:  إلد رة)
.Mr. CHBOUKI ZAKARIAEللسيد

إلى) 6نا6ر  فاتح  :من   لسنة  ملالية)
غا6ة))3)ديسمبف.

وتسجيل) تم  إل6د ع  لقانوني 
 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة)
6نا6ر) (26 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2122)تحت رقم)57395).
65 P

MAROC AUDIT ACCOUNT
TEL/FAX(:(0522.45.06.04

 STE. MANNANI MOUJOUD
IMMOBILIER

إنشاء شركة ذ ت مسؤولية محدودة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
أنجزت  لقو نين) (212( نوفمبف) ((6
ذ ت  لخصائص) لشركة   ألساسية 

 لتالية):
 MANNANI (:  لتسمية)

.MOUJOUD IMMOBILIER
ذ ت) شركة  (: نوع  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
 ملوضوع):))د خل وخارج  ملغرب(.

و إلنعاش) أشغال  لبناء)  ميع 
 لعقاري.

 لقيام بجميع  لعمليات  لتجارية،)
و لغيف)  لصناعية،) ملالية،) لعقارية 
مباشرة بصفة    لعقارية  ملتعلقة 
)أو غيف مباشرة بنشاط  لشركة أو أي)

نشاط مماثل أو قري4 منه.
تاريخ) من  تبتدأ  سنة  (99 (:  ملدة)

تأسيسها  لنهائي.
زنقة) (7 رقم) (:  ملقر  لرئي�سي)
 4 )) لشقة) غال4  لشياني  لطابق)

 لد ر لبيضاء.
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 (11.111 في) حدد  (:  لرأسمال)
حصة) ((111 إلى) قسم  نقد   درهم 

بقيمة كل حصة)11))درهم.
 لسيد حمزة مناني)511حصة.

 لسيد  ملهدي مو ود)251)حصة.
 لسيد عبد  لرحمان مو ود)251 

حصة.
:عين كمسيف6ن للشركة:)  لتسييف)
 لسيد حمزة مناني بطاقته  لوطنية)

.BE867727
مو ود)  لسيد  ملهدي 

.BH298814
مو ود) عبد  لرحمان   لسيد 

.BH481(49
فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

6نا6ر إلى))3)ديسمبف.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بو سطة  ملركز  لجهوي)  لتجارية 

لإلستثمار لوال6ة  لد ر لبيضاء.
في  لسجل) سجلت  لشركة 
 25 تاريخ) في  بالد ر لبيضاء)  لتجاري 

6نا6ر)2122)تحت رقم)529499.
66 P

مكتب الدراسات العامة 
للهندسة والخدمات 

ش.م.م
 BUREAU D’ETUDES

 GENERALES D’INGENIERIE ET
DES SERVICES SARL

RC : 14791
ICE : 002658474000038

نقل مقر  لشركة
 وتعيين مسيف  د6د

محضر  لجمع) بمقت�سى 
 2 بتاريخ)  لعام  إلستثنائي  ملنعقد 
رقم) تحت  و ملسجل  (2122 6نا6ر)
بالرباط) (RE212211121692146

6وم)5))6نا6ر)2122)تقرر ما 6لي):
 94 نقل مقر  لشركة من  لرباط)
إلى  لرباط) (( نابولي شقة رقم) زنقة 

أكد ل)22)زنقة و د زيز شقة رقم)).
محمد) قبول  ستقالة  لسيد 
و حي  لحامل للبطاقة  لوطنية رقم)
)تسييف  لشركة) V298281)من مهمة)

ومنحه  إلبر ء.

لو حدي) منى  تعيين  آلنسة 

رقم) للبطاقة  لوطنية   لحاملة 

I687293)مسيفة  د6دة للشركة.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) (: تم  إل6د ع  لقانوني)

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

2122)تحت) 26)6نا6ر) بالرباط بتاريخ)

رقم)621)2).

67 P

ALI MOROCCO TOURS

SARL

محضر  لجمع) بمقت�سى 

بتاريخ   لعام  إلستثنائي  ملنعقد 

شركة) قرر شركاء) (2122 6نا6ر) ((4  

شركة) (ALI MOROCCO TOURS

ذ ت مسؤولية محدودة ما 6لي):

مجموع  لحصص) تحويل 

 إل تماعية لتي 6ملكها  لسيد سيدي)

وفاته،) بسب4  بالشركة  عمرعاقل 

بقيمة) إ تماعية  حصة  (3111 وهي)

11))درهم للحصة لفائدة ورثته):

 2625  لسيد عبد  لكريم عاقل)

حصة إ تماعية.

 لسيدة ميمونة علوكي)375)حصة)

إ تماعية.

مجموع  لحصص) تفويت 

تملكها  لسيدة)  إل تماعية  لتي 

 375 وهي) بالشركة  علوكي  ميمونة 

درهم) ((11 بقيمة) إ تماعية  حصة 

عبد  لكريم) لفائدة  لسيد  للحصة 

ليصبح  لتقسيم  لجد6د) عاقل 

للحصص  إل تماعية كما لي):

 6111  لسيد عبد  لكريم عاقل)

حصة إ تماعية.

تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)

باملحكمة  إلبتد ئية بسال) (  لقانوني)

رقم) تحت  (2122 6نا6ر) (25 بتاريخ)

.382((2

68 P

FIDUCIAIRE ALLALI MOHAMEL

4RUE OUED ZEM RABAT

GEN Z GLOBAL ADVISORY
SARL AU

قررت) (212( أكتوبر) (2 بتاريخ)

زيد) لشركة  ين   لجمعية  لعامة 

محدودة) شركة  أدفيزوري  كلوبال 

 (11111.11 رأسمالها)  ملسؤولية 
زنقة) (((7 درهم ومقرها عمارة رقم)

ما) حشاد  لقبيبات  لرباط  فرحات 

6لي):

حل مسبق للشركة.

كمصفي) رشيد  تعيين  لجاي 

للشركة.

باإل6د ع  لقانوني) تم  لقيام 

باملحكمة  لتجارية) بكتابة  لضبط 

بالرباط 6وم)22)ديسمبف))212)تحت)
رقم)8)219).

69 P

 SOCIETE QUALITE

TRAVAUX - PUBLIC
SARL AU

بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 

بالد ر  لبيضاء) (212( ديسمبف) (29

تقرر ما 6لي):

قام  لسيد أحمد فضيل بتفويت)

 لحصص  ال تماعية  لتي 6ملكها في)

حصة لفائدة  لسيد) (5211  لشركة)

 ملاحي  مال.

 ستقالة  لسيد أحمد فضيل من)

تسييف  لشركة وتعيين  لسيد  ملاحي)

 مال مسيف  د6د للشركة ملدة غيف)

محدودة.

تتعامل  لشركة مع  ميع  ألبناك)

 و ملؤسسات  ملصرفية بإمضاء)مستقل

للسيد  ملاحي  مال ملدة غيف محدودة.

صياغة  لقانون  ألسا�سي) إعادة 

للشركة.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)24)6نا6ر)2122 

تحت رقم)819491.

70 P

FARM PROJECT
SARL AU

بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 
بالد ر  لبيضاء) (212( ديسمبف) (27

تقرر ما 6لي):
مولودي) رضو ن  قام  لسيد 
بتفويت  لحصص  ال تماعية  لتي)
6ملكها في  لشركة)411)حصة لفائدة)

 لسيد محمد وصافي.
 ستقالة  لسيد رضو ن مولودي)
وتعيين  لسيد) تسييف  لشركة  من 
للشركة) مسيف  د6د  وصافي  محمد 

ملدة غيف محدودة.
تتعامل  لشركة مع  ميع  ألبناك)
 و ملؤسسات  ملصرفية بإمضاء)مستقل
غيف) ملدة  وصافي  محمد  للسيد 

محدودة.
صياغة  لقانون  ألسا�سي) إعادة 

للشركة.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)8))6نا6ر)2122 

تحت رقم)818751.
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 PREVENTIVE
ENGINEERING

 SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 ألمل حي  لفتح 946 رقم 5  لرباط

 لتصفية  لنها6ئة
بمقت�سى محضر لجلسات  لجمع)
 لعام و ملسجل بتاريخ))2)6نا6ر)2122 

تقرر ما 6لي):
وتعيين  لسيد) تصفية  لشركة 
سميف  دري�سي  لقاسمي  لحامل)
 C(61269 رقم) لبطاقة  لتعريف 

ليقوم بالتصفية.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 
2)5) لسجل) رقم) تحت  (2122

 لتجاري)73193.
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MS SERVICES شركة
ذ ت  لشريك  لوحيد

رقم 4 زنقة و د زيز  لطابق  لثالث 

شقة 7 أكد ل  لرباط

حل  لشركة
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

للجمع) (212( سبتمبف) (31 بتاريخ)

 MS لشركة)  لعام  لغيف  لعادي 

ذ ت  لشريك) ش.م.م  (SERVICES

درهم) ((11.111 رأسمالها)  لوحيد 
و د) زنقة  (4 رقم) (: مقرها  ال تماعي)
زيز  لطابق  لثالث شقة رقم)7)أكد ل)

 لرباط.

تم  إلقر ر باإل ماع على ما 6لي):

حل للشركة.

:) لسيد) مصفي  لشركة) تعيين 

محمد كلتة.

تعيين مقر حل  لشركة.

تصفية  لشركة.

مكت4) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت رقم) (212( ديسمبف) (31 بتاريخ)

2)5) لسجل  لتجاري)167)2).
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 TOP DOMOTIC S.A.R.L
d’Associé Unique

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) (212( ديسمبف) (2

باملوصفات  آلتية):

.TOP DOMOTIC(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

ذ ت  ملساهم) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

 لغرض  ال تماعي):

(- لألعمال  لكهربائية) -  مقاول 

) ميع) إنشائية) أو  متنوعة  أعمال 

 لحرف()-)سباكة.

عامة  ميع  لعمليات) وبصفة  (-

 ملتعلقة بشكل مباشر أو غيف مباشر)

بأغر ض  لشركة.

 ملقر  ال  تماعي):)4)و د زيز  لشقة)

7) لطابق  لثالث  كد ل  لرباط.)

تأسيس) من  سنة  (99 (:  ملدة)
 لشركة.

 (11.111 (:  لرأسمال  ال تماعي)
 درهم مقسم إلى)111))حصة   تماعية
درهم للو حدة محررة) ((11 من فئة)

من طرف  لشريك  لو حيد.
) لسيد  لعبدالوي عمر ن):)111) 

حصة   تماعية.
تعيين  لسيد) تم  (:  لتسييف)
للشركة) كمسيف  عمر ن   لعبدالوي 

ملدة غيف محددة.
من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)
ديسمبف من) (3( فاتح 6نا6ر وتنتهي في)

كل سنة.
 تم  ال6د ع  لقانوني بكتابة  لضبط
باملحكمة  لتجارية بالرباط و ملسجلة)
بالسجل  لتجاري تحت رقم))5739) 

بتاريخ)26)6نا6ر)2122.
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مكت4  ملحاسبة إيهاب  ستشارة ش.ذ.م.م
رأسمال  لشركة):)11.111))درهم

مقرها  إل تماعي):)شارع  لحسن  لثاني،)عمارة)
 لبنك  ملغربي للتجارة  لخار ية،

مكت4 رقم)9) لناظور

س.ت:)5)54

CARGONAD
SARL A.U

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2122 6نا6ر) (21
باملميز ت) محدودة  مسؤولية  ذ ت 

 لتالية):
.CARGONAD(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 ملوضوع):)هدف  لشركة):
-) لنقل  لوطني و  لدولي للبضائع)

لحساب  لغيف.
مقر  لشركة):)شارع  لجيش  مللكي)

عمارة)1)4) لطابق)3،) لناضور.)
 (11.111 (: رأسمال  لشركة)
حصة) ((1.111 إلى) مقسمة  درهم،)
در هم للحصة  لو حدة) ((1 من فئة)
كلها محررة و مملوكة للسيد  لسقالي)

توفيق.

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد  لسقالي)
غيف) ملدة  للشركة  مسيف   توفيق 

محددة.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي للشركة.)
فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)
ديسمبف من كل) (3( 6نا6ر و تنتهي في)

سنة.
  لشركة مقيدة في  لسجل  لتجاري

بالناضور تحت رقم))2348.
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مكت4  ملحاسبة إيهاب  ستشارة ش.ذ.م.م

رأسمال  لشركة):)11.111))درهم

مقرها  إل تماعي):)شارع  لحسن  لثاني،)عمارة)

 لبنك  ملغربي للتجارة  لخار ية،

مكت4 رقم)9) لناظور

س.ت:)5)54

TOP CASH
SARL A.U

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
4)6نا6ر)2122)تم تأسيس شركة ذ ت)
مسؤولية محدودة باملميز ت  لتالية):

.TOP CASH(:(لتسمية 
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 ملوضوع):)هدف  لشركة):

-)تحويل  ألمو ل،)وسيط تجاري.
ترقاع) حي  (،(45 (: مقر  لشركة)

طريق مليلية)،) لناضور.)
 (11.111 (: رأسمال  لشركة)
حصة) ((1.111 إلى) مقسمة  درهم،)
در هم للحصة  لو حدة) ((1 من فئة)
كلها محررة و مملوكة للسيد  لتاويل)

محمد.
 لتسييف:)تم تعيين  لسيد  لتاويل)
محمد مسيف للشركة ملدة غيف محددة.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي للشركة.
فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)
ديسمبف من كل) (3( 6نا6ر و تنتهي في)

سنة.
  لشركة مقيدة في  لسجل  لتجاري

بالناضور تحت رقم)23457.
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GER2I - MAROC
 يف دو إي مروك

 شركة محدودة  ملسؤولية
بشريك وحيد

رأسمالها : 41.111 درهم
 ملقر  ال تماعي : منطقة  لتصد6ر 

  لحرة بقعة رقم 41 أ مكت4 رقم 3) أ
طنجة  ملغرب

 لسجل  لتجاري رقم 7)465
تصفية مسبقة للشركة
تعيين مصف للشركة

بمو 4 قر ر ت  لشريك  لوحيد)
 ملؤرخة في)29)أكتوبر))212)للشركة)

 ملذكورة أعاله تقرر ما 6لي):
أوقفت) قد  كون  لشركة  معرفة 
وقررت  لتصفية) أنشطتها   ميع 
بحلها) و لقيام  للشركة   ملسبقة 
من تاريخ) بطريقة ود6ة وذلك  بتد ء)

31)نوفمبف))212.
تعيين  لسيد إ6ف روالند الورينت)
زنقة) (8 بـ) للشركة  لساكن  مصفي 
94111)كرتييل))فرنسا()وذلك)  ولي)

للمدة  لتي تستغرقها  لتصفية.
منطقة) (: مقر  لتصفية) تحد6د 
 لتصد6ر  لحرة بقعة رقم)41)أ مكت4)

رقم)3))أ طنجة  ملغرب.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
بتاريخ فاتح ديسمبف))212)تحت رقم)

.248.451
بمثابة مقتطف وبيان

 ملصفي
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FERPLANT FZ
فيف بالن إف زد

 شركة محدودة  ملسؤولية
بشريك وحيد

رأسمالها : 11.111) درهم
قابلة للتحويل

 ملقر  ال تماعي : منطقة  لتصد6ر 
 لحرة تجزئة رقم 41 أ  لطابق  ألول 

مكت4 رقم أ 4) 91191  طنجة
 لسجل  لتجاري رقم 11377)
 الستمر ر في نشاط  لشركة
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بمو 4 قر ر ت  لشريك  لوحيد)

)212)للشركة) 9)سبتمبف)  ملؤرخة في)

 ملسماة فيف بالن إف زد تقرر عدم حل)

 لشركة و الستمر ر في  لنشاط رغم)

خسارة أكثف من ثالث أرباع رأسمال)

 لشركة.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بطنجة.
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف
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REWAK TRAVAUX
SARL

تأسيس شركة
 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط

قد تم تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية)

تحمل  لخصائص) و لتي   ملحدودة 

 لتالية):

.REWAK TRAVAUX(:(لتسمية 

 لصفة  لقانونية):)شركة محدودة)

 ملسؤولية.

أعمال  لبناء) (:  لهدف  ال تماعي)

وإعادة وأعمال  لتفكي4  ألخرى.
رأسمال  لشركة):)1.111))درهم.

من) سنة  بتد ء) (98 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.
شارع) (45 رقم) (:  ملقر  ال تماعي)

فرنسا شقة)8) كد ل  لرباط.

 لتسييف):)عبد  لعزيز سالم.

تم  إل6د ع) (:  أل6د ع  لقانوني)

لدى) بالسجل  لتجاري   لقانوني 

 ملحكمة  لتجارية بالرباط 6وم فاتح)

 (2(7(6 رقم) تحت  (2122 فبف 6ر)

ورقم  لسجل  لتجاري)57473).
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STE MEDAN PRO SARL
رقم  لسجل  لتجاري : ))575)

تكوين شركة محدودة  ملسؤولية 
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (2122 6نا6ر) ((2 بتاريخ)

 لقو نين  ألساسية لشركة محدودة)

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية):

 لهدف):
مطور عقار ت.

مقاول) أو  متنوعة  أعمال  مقاول 
بناء.

تا ر.
 8 31)شقة رقم)  ملقر:)عمارة رقم)
حسان) شارع موالي أحمد  لوكيلي،)

 لرباط.
بما) رأس  ملال  حدد  (: رأس  ملال)

قدره)11.111))درهم.
غيف) ملدة  تد ر  لشركة   لتسييف:)

محدودة من طرف:)
 لسيد  ملنصوري  نو ر.

بكتابة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)
بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

بتاريخ فاتح فبف 6ر)2122.
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شركة
EL AZZE COMPANY

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 11.111) درهم
 ملقر  ال تماعي :  لشقة رقم 4 

 لطابق  ألول إقامة قادر مرس  لخيف 
تمارة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمو 4 
على) تمت  ملصادقة  (2122 6نا6ر) (6
ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�سي 
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذ ت  لخصائص  آلتية):
 EL AZZE (:  لتسمية  لتجارية)

.COMPANY
ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
مقاول  لتفكيبات) (:  لهدف)
في  ألشغال) مقاول   لكهربائية.)

 ملختلفة أو  لبناء.
عامة  ميع  لعمليات) بصفة 
مباشرة بصفة    لتجارية  ملرتبطة 

)أو غيف مباشرة بنشاط  لشركة.
 4 رقم) :) لشقة   ملقر  ال تماعي)
 لطابق  ألول إقامة قادر مرس  لخيف)

تمارة.

)مئة) 11.111))درهم) (: رأس  ملال)

ألف درهم()مقسمة إلى)111.)))ألف()

درهم) )مائة() ((11 فئة) من  حصة 

للحصة  لو حدة.

 ملدة):)99)سنة بعد  لتأسيس.

:) لسيد  لعز حمزة ملدة)  لتسييف)

غيف محدودة.

وقد تم  إل6د ع  لقانوني  البتد ئية)

بتمارة بتاريخ فاتح فبف 6ر)2122)تحت)
رقم))3529).
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BOLI DISTRIBUTION
RC : 149579

 ملقر  ال تماعي: رقم 5، بلوك ك، 

حي يعقوب  ملنصور،  لرباط

ملقتـــــــضيات  ملحضـــــــر) تبعــــــــــا 

6وليو) (5 بتاريخ)  لعــــــــام  الســــــــتثنائي 

)212)تقرر ما 6لي):

حجاج،) مينة  تعيين  لسيدة 

للشركة) مسيفة  مغربية  لجنسية،)

محددة) غيف  ملدة  باسمها  و لتوقيع 

حسن) وقبول  ستقالة  ملسيف 

 بو لغنم.

لدى) بكتابة  لضبط  تم  إل6د ع 

باملحكمة) مصلحة  لسجل  لتجاري 

6وليو) ((5 بتاريخ:) بالرباط   لتجارية 

)212)تحت رقم)6263)).
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AUTO REPA PLUS 
SARL AU

تـأسـيـس شــركـة 
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)

تم تأسيس شركة) (07/01/2022 ب)

 AUTO REPA PLUS SARL AU

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

تحمل  لخصائص) لشريك  لو حد 

 لتالية):

 AUTO REPA PLUS (:  السم)

SARL AU

 ملقر  ال تماعي):)تجزئة  لنصر)24 

قطاع)15) ملعمورة تمارة.

إصالح) (- (:  لهدف  ال تماعي)

 لسيار ت-)بيع قطع وأ ز ء) لسيار ت.

ب) 6قدر  (:  لرأسمال  ال تماعي)

مقسمة) درهم  ألف  مائة  ((11111

درهم) ((11 111))حصة من فئة) إلى)

موزعة كالتالي):

 (111 (: بنجدو) - لسيد لتهامي 

حصة.

 إلد رة):)عين  لسيد لتهامي بنجدو)

كمسيف للشركة ملدة غيف محدودة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية تمارة رقم  لسجل  لتجاري)

.(35(37
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2ERGC شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريكين

رأسمال  لشركة : 11.111) درهم

 لعنو ن : 45 شارع فرنسا شقة 8 

أكد ل  لرباط

 5 بمقت�سى عقد عرفي مسجل في)

6نا6ر)2122 :

511)سهم) تم منح  إلذن بتحويل)

 ملنفذة بتاريخ)4)6نا6ر)2122)من قبل)

لصالح) سهام  سيدي  أ6ت   لسيدة 

 لسيدة زين4  ملنصوري.

تقد6م  لسيدة أ6ت سيدي سهام)

 الستقالة من مهامها كمد6رة  عتبار )

من هذ   ليوم وشكرها على  لخدمات)

 لتي قدمتها للشركة.

 2ERGC لشركة) و فق  لشريكان 

وحدد ما 6لي):

إلى) 6منح  لشريكان  لصالحية 

لتقوم) زين4  ملنصوري   لسيدة 

وفقا) بجميع  إل ر ء ت  إلد رية 

لألحكام  لقانونية و لتنظيمية.

كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2122 6نا6ر) ((3 بتاريخ)

.(5582(
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 ألمانة  مللكية للمغــــرب)
29،)شارع  لعلويين رقم))

 لرباط

شركة أ�روميروون
إن  لجمع  لعام  إلستثنائي)
بتاريخ) بالعر ئش   ملنعقد 
أ�روميفوون،) لشركة  (24/12/2021
وحيد،) شريك  وذ ت  ش.ذ.م.م،)
زنقة عالل بن) ((48 مقرها  لعر ئش)
عبد هللا،)رأسمالها)34.000.000،00 
بالسجل  لتجاري) و ملسجلة  درهم 
قرر) قد  (،(47 رقم) تحت  بالعر ئش 

ما 6لي):
رأسمال  لشركة) في  -) لزيادة 
إلى) درهم  (34.000.000،00 من)

45.000.000،00)درهم.
من) (7 و) (6 تغييف  لبند) تم  بهذ  
أنشات) حيث   لقو نين  ألساسية 
بتاريخ) أساسية  د6دة  قو نين 

.30/12/2021
كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
تحت) بالعر ش بتاريخ)24/01/2022)

رقــــــم)2022/61.
بمثابة مقتطف وبيان)
رئيس مجلس  إلد رة
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CONSULTING
SARL AU

SEVENTEEN
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة من شريك و حد
تم تأسيس شركة تحمل  لصفات)

 لتالية بالرباط08/12/2021 
 SEVENTEEN(«(:(للق4  ال تماعي 

CONSULTING(«(SARL(AU
ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)
شريك) من   ملسؤوليات  ملحدودة 

و حد).
 لهدف  ال تماعي):)غرض  لشركة)

سو ء)في  ملغرب أو في  لخارج):
-) ميع  ألنشطة  لدر سية.)
في  إلد رة) و ملشورة   ملساعدة 
و إلنتاج،)و الستشار ت  الستف تيجية)
و الستثمار في  لتقنيات) و لهندسية،)
 لجد6دة،)و لبحث و لتطوير في  ميع

أن) 6مكن  قطاعات  لنشاط  لتي  (
و ميع) تطوير  لشركة.) تسهل 
 ألنشطة  ملتعلقة باملساعدة  إلد رية)
و إلد رة و الستشار ت  ملرتبطة بشكل)
مباشر أو غيف مباشر بغرض  لشركة،)
أو  لتي من  ملحتمل أن تسهل توسيعها)
على) أو  الستحو ذ  تطويرها،) أو 
حصة،)أو مصلحة في  ميع  لشركات)
أو أي عمليات عن طريق  الندماج أو)
شر ء) ألور ق)  ملساهمة،) الشتف ك.)
 ملالية و لحقوق  ال تماعية أو تكوين)

شركات  د6دة أو بأي طريقة أخرى.
تم تحد6د رأس  ملال) (: رأس  ملال)
)عشرة) درهم) ((1.111.11 بمبلغ)
)مئة() ((11 إلى) مقسم  درهم() ألف 
سهم بقيمة)11))درهم))مائة درهم(،)
على) للمساهم  لوحيد  مخصصة 

 لنحو  لتالي):
 لسيد عثمان خليل):)11))حصة

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر  ال تماعي):)ز وية بهت وو دي)

سبو،)8،)شقة)))أكد ل-) لرباط.
 لتسييف):)-) لسيد عثمان خليل.

تم  إل6د ع  لقانوني  ملحكمة)
 لتجارية بالرباط.

بالسجل  لتجاري) رقم  لتسجيل 
.(5723(
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CEDRIC TRANS
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة من شريك و حد

تم تأسيس شركة تحمل  لصفات)
 لتالية بالرباط)13/09/2021 .

 CEDRIC  للق4  ال تماعي)
.TRANS SARL AU

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)
شريك) من   ملسؤوليات  ملحدودة 

و حد).
 لهدف  ال تماعي):)غرض  لشركة)

سو ء)في  ملغرب أو في  لخارج):

-)نقل  لبضائع لحساب  لغيف.
-)نقل  لعاملين لحساب  لغيف
-) لنقل  لدولي لحساب  لغيف

تم تحد6د رأس  ملال) (: رأس  ملال)
)مائة) درهم) ((11.111.11 بمبلغ)
)ألف() ((111 ألف درهم()مقسم إلى)
سهم بقيمة)11))درهم))مائة درهم(،)
على) للمساهم  لوحيد  مخصصة 

 لنحو  لتالي):
 لسيدة حنان حدة):)111))حصة
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.
من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر  ال تماعي):)ز وية بهت وو دي)

سبو،)8،)شقة)))أكد ل-) لرباط
 لتسييف):) لسيدة حنان حدة.

تم  إل6د ع  لقانوني  ملحكمة)
 لتجارية بالرباط

بالسجل  لتجاري) رقم  لتسجيل 
.(57229
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B.N.Y CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها 81.111 درهم
 ملقر  ال تماعي : إقامة فيل هوت 

تقاطع شارع أبو بكر  لصد6ق وزنقة 
 ميل زهوي مكت4 رقم 3  لقنيطرة

 لسجل  لتجاري ))8)6
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في تاريخ)6))ديسمبف))212)قد)

تمت  ملصادقة على ما 6لي):
بنعبود) 6حيى  تفويت  لسيد 
رقم) للبطاقة  لوطنية   لحامل 
و  لقاطن في  لرقم هاء) (M52(899
بن) كد6ة  س  و  م  إقامة  ((3  لف)
 411( أربعمائة)  دريس  لجد6دة 
من أصل ثمانمئة) حصة   تماعية()
حصة) (811( حصة   تماعية)
فاطمة) لفائدة  لسيدة    تماعية()
للبطاقة)  لزهر ء) لضو  لحاملة 
 لوطنية رقم)G6(4(91)و لقاطنة في)
58)مكرر شارع أبو بكر  لصد6ق شقة)

2) لقنيطرة.

تعد6ل  ملادة  لسادسة و لسابعة)

من  لنظام  ألسا�سي.

بمصلحة) تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة)  لسجل  لتجاري 

بتاريخ) بمد6نة  لقنيطرة،)  البتد ئية 

24)6نا6ر))212)تحت رقم)1))91.
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ASP HEALTHCARE
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي،) عقد  بمقت�سى 

وضع  لقانون) تم  (،22/01/2022

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

تحت  ملعطيات) ذلك  و  محدودة 

 لتالية):)

شركة (:   لتسمية)

«ASP HEALTHCARE SARL«

غرض  لشركة):

-) ستيف د و تصد6ر  ميع  ملعد ت)

و  ملستلزمات  لطبية

توزيع  ميع  ملعد ت) و  بيع  (-

و ملستلزمات  لطبية.

 ملقر):) لطابق  لسفلي،)رقم)456،)

سكتور)3،) والد مطاع،)تمارة.

 ملدة):)حددت مدة  لشركة ب)99 

في) تسجيلها  تاريخ  من  سنة  بتد ء  

 لسجل  لتجاري.

رأسمال  لشركة):

حدد بمبلغ))11.111.11)()درهم،)

 (11 ب) حصة،) ((111 إلى) مقسمة 

محررة) مكتتبة،) للو حدة،) در هم 

وموزعة كالتالي):)

 511 -) لسيد محمد عالي  لعلوي)

حصة.

-) لسيد نبيل حركتي)511)حصة.

 ملجموع)111))حصة.

 لتسييف):)تسيف وحيد للشركة من)

طرف):

 لسيد محمد عالي  لعلوي  لحامل)

للبطاقة  لوطنية رقم):)JF26452)ملدة)

غيف محدودة.
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تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)

 لقانوني للشركة باملحكمة  إلبتد ئية)

رقم) تحت  (31/01/2022 بتاريخ)

.7328

سجلت  لشركة بالسجل  لتجاري)

تحت رقم)35275).
مقتطف قصد  إلشهار)
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 STE. ENTREPRISE BAROUDI

83
 S.A.R.L A.U

 Société(à(responsabilité(limitée

à associe unique

رأسمالها : 1.111.11) درهم

 ملقر  ال تماعي : محل رقم 22 د6ور 

 د د سيدي عمرو، بمكناس

عن  لجمع) صادر  عقد  حس4 

 STE ENTREPRISE  لتأسي�سي)

بتاريخ) (،BAROUDI 83 SARL AU

 (1 )212،)على  لساعة) 6))ديسمبف)

صباحا،)تقرر توزيع رأسمال  لشركة،)

 22  لتي مقرها  ال تماعي،)محل رقم)

د6ور  د د سيدي عمرو بمكناس.)

 STE. شركة) لرأسمال   لتوزيع 

 ENTREPRISE BAROUDI 83

: S.A.R.L A.U

في) رأسمال  لشركة  تحد6د  تم 

أالف) عشرة  (( درهم) (10.000،00

(“ مئة) (“ ((11 على) موزعة  درهم()

حصة   تماعية قيمة كل و حد منها)

تم وضعها) “مئة درهم“،) درهم) ((11

وتخصيصها،) بالكامل  وتحريرها 

حس4  لحصص،)و ذلك كما 6لي):

لديها) حاكمي  مينة  *) لسيدة 

»مئة«)حصة):)11))حصة.

 ملجموع):)11))“مئة)“)حصة.

عقد) على  و فق  ال تماع  لعام 

على) صادق  و  تأسيس  لشركة،)

 نتظام  إل ر ء ت  إلد رية  ملتخذة)

وبالتالي أعلن عن) في إطار  لتأسيس،)

تأسيسها حس4  ألصول.

مد6رة  لشركة):
سعاد،) مختاري  -) لسيدة  ((
بتاريخ) مغربية،) زد دت   نسيتها 
للبطاقة) حاملة  (،14/01/1983
عنو نها) (،F751628 رقم)  لوطنية 
14))شارع  لفر ن  لجد6د حي  لتقدم)

مكناس.
سعاد،) ملسيفة) مختاري   لسيدة 
 لوحيدة للشركة ملدة غيف محدودة،)

مع  إلمضاء.
بشكل) ملتزمة  ستكون  لشركة 
صحيح،)لجميع  ألعمال  ملتعلقة بها.

 لقانون  ألسا�سي  ملتعلق بالغرض)
من  لشركة و ملحدد ألنشطتها):)

و لبستنة) و لزر عة  لتشجيف  (*
و ألغذ6ة) و لغابات  و لحمضيات 

 لزر عية بشكل عام.
*)شر ء)وبيع وتشغيل ونقل  ميع)
 ملنتجات  لزر عية وخاصة منتجات)
أنو عها) بجميع   لبذور  لزيتية 

 ملستخدمة في صناعة  لزيت).
*) ستخر ج وتسويق ونقل زيوت)
و ميع  ملنتجات) و للوز   لزيتون 

 لزيتية.
*) لشر ء)و لبيع و ملتا رة وكذلك)
 ملز 6دة و ملشاركة في  ميع  ملز د ت)

 لعامة أو  لخاصة.
تصنيع  ميع معلبات  لخضر) (*

وتعبئتها.
*)تحويل كافة  لخامات  لزر عية.

وتصد6ر  ميع  ملو د) *) ستيف د 
ونصف) و ملنتجات  لنهائية   لخام 
 ملصنعة وكذلك  ميع  ملو د و آلالت))
)و ألدو ت و لسلع  لرأسمالية  لالزمة)

لنشاط  لشركة.
و لنشويات) تجارة  لحبوب  (*
من  لحمضيات) وتعبئتها  وتخزينها 
و ميع  ملنتجات  لزر عية  لغذ ئية.

إنشاء)وتشغيل  ميع  لثال ات) (*
و ملخازن) و لصو مع   لصناعية 

و ملستودعات وغيفها.
*) الستيف د)-) لتصد6ر بشكل عام.

)*)أعمال متنوعة.
كل  لعمليات) عامة  بصفة  ثم 
و ملالية) و لصناعية   لتجارية 
و لعقارية وتلك  ملتعلقة باملنقوالت،

)و ملرتبطة رأًسا أو بصفة غيف مباشرة)
تلك  لتي من) أو  باألغر ض  ملذكورة 
شأنها أن تمهد إنجاز هذه  ألغر ض)

وتطويرها.)
بعد  ستنفاد بنود  دول  ألعمال،)
 ((:31 في  لساعة)  ختتم  ال تماع 
صباًحا،)وتم  لتوقيع عليه من طرف)
صاحبة  لشركة و مد6رتها مع تأكيد)
 نجازها للعمليات طبقا للمقتضيات)

 لقانونية و لتنظيمية  ملعمول بها.
كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس)
تحت  لعدد) (2122 6نا6ر) (28 بتاريخ)

 لتفتيبي)363)وصل رقم))5526.
أل ل  إلشعار

 إلد رة  ملشتفكة
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 SOCIETE MBARKALINA
FILMS

SARL AU
بتاريخ عرفي،) عقد   بمو 4 
)2)نوفمبف))212،)تم تأسيس شركة))

ذ ت  ملميز ت  لتالية):)
 SOCIETE (:  لتسمية)

MBARKALINA FILMS SARL AU
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
مد6نة) مشروع  تجزئة  (:  ملقر)

 لوفاق رقم)D6) لعيون)-) ملغرب.
 لنشاط  ال تماعي):)إنتاج وإخر ج))
مختلف  لنشاطات  لسمعية)
وإخر ج  الفالم) -) نتاج   لبصرية)
(... ...) لوثائقية) و لبف مج  لتليفزيونية)

 لتفبوية و لسنمائية)...
درهم،) ((11.111.11 (: رأسمال)
در هم) ((11 حصة،) ((111 قسم إلى)

لكل و حدة.)
 لتسييف):)يعهد إلى  لسيدة  ميلة)

 النجورني لفتفة محددة.
باملحكمة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)
27)أكتوبر)  إلبتد ئية بالعيون بتاريخ)

)212)تحت رقم)21/3305.
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PRESSING AMINA
RC : 128307

 ملقر  ال تماعي:  محل رقم 2، عمارة 
32، زنقة سويسر ،  ملحيط،  لرباط

ملقتـــــــضيات  ملحضـــــــر) تبعــــــــــا 
 لعــــــــام  الســتثنائي تقرر ما 6لي):

تفويت  لسيدة خدوج  ملنصوري)
مهدي  لتاقي،) للسيد  حصة  ((11
بطاقة) رقم  مغربي  لجنسية،)

.A 735(87(لتعريف  لوطنية 
وبالتالي ستصبح حصص  لشركة)

مملوكة))للسيد مهدي  لتاقي.
خدوج) قبول  ستقالة  لسيدة 
تعيين) و  عن  لتسييف   ملنصوري 
مسيف  للشركة)  لسيد مهدي  لتاقي،)

ملدة غيف محددة.
لدى) بكتابة  لضبط  تم  إل6د ع 
بتاريخ) بالرباط   ملحكمة  لتجارية 

03/01/2022)تحت رقم)18))2).
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OGP STRUCTURAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد
تسجيل  لعقد  لعرفي) تاريخ 
19/01/2022)في  لرباط و لتي تحمل)

 لخصائص  لتالية):
:) لدر سات)  لهدف  ال تماعي)

 لفنية في  لهياكل.
مستشار في  لتسييف.

رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 
11))درهم للحصة  لو حدة مملوكة)

للسيد كريم  لباكوري.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.)
من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
و د) زنقة  (،7 (:  ملقر  ال تماعي)

بهت،)شقة)6،) كد ل،) لرباط.
 ملسيف):) لسيد كريم  لباكوري.

(((: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 
.(5742(
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د6و ن  ألستاذة د6نا بغد دي
موثقة بالد ر  لبيضاء

حي مندرونا رقم)264)سيدي معروف
 لهاتف):)1522.78.69.31
 لفاكس):)1522.58.41.72

TRICOTS RIAMO
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها : 2.111.111

 ملقر  ال تماعي : 59)، شارع ال يفند 
 لد ر  لبيضاء

محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 
6ونيو) (2(  لغيف عادي  ملنعقد بتاريخ)
قررو  للشركة   999)،) ملساهمين 

ما 6لي):
 لشكل  لقانوني):

للشركة) تحويل  لشكل  لقانوني 
من شركة مجهولة  السم إلى شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.
رفع رأسمال  لشركة) (:  لرأسمال)
على) مقسمة  درهم  (2.111.111 إلى)
21.111)حصة   تماعية)11))درهم)
تخص كل مساهم على  لنحو  لتالي):

(: متنبي) عبد  لرحمان   لسيد 
4.951))حصة   تماعية.

زو ة) عائشة   لسيدة  الل 
متنبي):)651)حصة   تماعية.

811)حصة) (:  لسيد محمد متنبي)
  تماعية.

411)حصة) (:  لسيدة مريم متنبي)
  تماعية.

حصة) (811 (: متنبي) عبد  لغاني 
  تماعية.

حصة) (811 (: عبد  لصمد متنبي)
  تماعية.

حصة) (811 (: متنبي) 6وسف 
  تماعية.

حصة) (811 (: متنبي) عبد  لو في 
  تماعية.

تسييف) مهام  أسندت  (:  لتسييف)
 لشركة للسيد عبد  لرحمان متنبي)
ومحمد متنبي ومريم متنبي ومصطفى)

متنبي.
 لتوقيع):)

عبد)  لتوقيع  لقانوني  لفردي 
 لرحمان متنبي.

وغيف)  لتوقيع  لقانوني  ملشتفك 

 ملنفصل  لسيد محمد متنبي،) لسيد)

مصطفى متنبي و لسيدة مريم متنبي.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

 (999 6وليو) (21 في) بالد ر  لبيضاء)

تحت  لرقم)56539).
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META AUTOMOTIVE
 SARL AU

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
بشريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت) (،01/02/2022 (: 6وم) بالرباط 

لشركة) صياغة  لقانون  لتأسي�سي 

وحيد،) بشريك  محدودة  ملسؤولية 

لها  لخصائص  لتالية):

 META« (:  لتسمية)

«AUTOMOTIVE

رقمي،) لتجارة) :) تصال   لهدف)

 إللكتفونية.

شارع ( (59 (:   ملقر  ال تماعي)

 بن سينا شقة رقم)))) كد ل  لرباط.

سنة إبتد ء  من تاريخ) (99 (:  ملدة)

تأسيس  لشركة.

 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

في مبلغ)11.111))درهم.

تسييف  لشركة) عهد  (:  إلد رة)

 لسيد زيد بنبية.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

غا6ة))3)ديسمبف.

وتسجيل) تم  إل6د ع  لقانوني 
بالسجل  لتجاري)  لشركة 

(: بتاريخ) للمحكمة  لتجارية بالرباط،)

01/02/2022)،)تحت رقم))73)2).
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JOY-SPA
SARL AU

تأسيس شركة
في تسجيل  لعقد  لعرفي   تاريخ 

و لتي تحمل) بالرباط  (2122 6نا6ر) (6

 لخصائص  لتالية):

 لهدف  ال تماعي):)تجميل.
رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)
نقد ،)وهي تمثل)111))حصة من فئة)

11))درهم للحصة  لو حدة.
ملكية حصص  ملشاركة هي):

 (111 (: سعاد  لعاطف)  لسيدة 
حصة أي)11.111))درهم.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر  ال تماعي):)رقم)31)زنقة عبد)

 ملومن حسان  لرباط.
:) ملسيف هي  لسيدة سعاد)  ملسيف)

 لعاطف ملدة غيف محدودة.
(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(57445
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 STE OSPEC MAROC
SERVICES GARDIENNAGE

7IMM LAELA AVENUE
AL HAOUZ ELYOUSSOUFIA

RABAT
R.C(de(Rabat(N° 122131

مد والت  لجمع) بمقت�سى 
1))6نا6ر) بتاريخ)  لعام  الستثنائي 
رقم) تحت  2122) ملسجل 
 RE : 2122111(2692146
قرر (OR:905/2021( CA( :( 1201 

ما 6لي):
 STE شركة) تحويل  ألسهم 
 OSPEC MAROC SERVICES SARL
حنيشا) محمد  بالسيد  ممثلة  (AU

كمد6ر.
سهم) ((111( سهم) ((111 نقل)
في) سهم() لكل  درهم  ((11 مقابل)
محمد) إلى  لسيد   لشركة  ملذكورة 

حنيشا.
تغييف غرض  لشركة):) ألمن.

ليلى) عمارة  (7 من) تحويل  ملقر 
إلى) شارع  لحوز  ليوسفية،) لرباط 
7)) لطابق) 2)عمارة) تجزئة  لبساتين)

 ألول رقم)))تمارة.

تحيين  لقانون  ألسا�سي.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

2122)تحت) 25)6نا6ر) بالرباط بتاريخ)
رقم)569)2).
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SOL MAROC
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي بالقنيطرة

47، زنقة عمر  بن  لعاص إقامة 

إسماعيل مكت4 رقم 4

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

وضع  لنظام) تم  (2122 6نا6ر) ((2

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية)

ذ ت  ملميز ت  لتالية):

:) لشركة تسمى شركة)  لتسمية)

محدودة) شركة  (SOL MAROC

 ملسؤولية.

 ملوضوع):)غرض  لشركة

تا ر  ملنتو ات  لكيماوية.

و ملو د) بيع  ملحاليل  لكيماوية 

 ملساعدة للمباني.

 ستيف د و لتصد6ر.

 لتجارة.

عام،) ميع  ملعامالت) وبشكل 

و ملالية) و لصناعية   لتجارية 

وغيف  ملنقولة  ملتعلقة) و ملنقولة 

بال�سيء) مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 

 ملذكور أعاله و لتي 6حتمل أن تسهيل)

تنمية  لشركة.

:) لقنيطرة،) مقرها  ال تماعي)
إقامة) عمر  بن  لعاص  زنقة  (،47

إسماعيل مكت4 رقم)4.

مدة حياة  لشركة محدودة في)99 

بالسجل) تقييدها  من  سنة،) بتد ء)

 لتجاري.
رأس  ملال):)حدد رأسمال  لشركة)

في مبلغ)11.111))درهم مقسمة على)

111))حصة   تماعية من فئة)11) 

ملكية  لشريكان  لسيد) في  درهم 

و لسيد  لساوة) قطاوي  حسان 
رشيد.



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2572

بين  لسيد) ما  مشتفك  (:  لتسييف)

للبطاقة) قطاوي  حسان  لحامل 

و لسيد) (G351423 رقم)  لوطنية 

للبطاقة) رشيد  لحامل   لساوة 

 لوطنية رقم)GA(62833)ذلك لفتفة)

غيف محددة.
بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

في بالقنيطرة   للمحكمة  البتد ئية 

25)6نا6ر)2122،)تحت رقم)63953.
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STE THE BUSINESS
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : 59، شارع 

 لزرقطوني إقامة  لزهرور  لطابق 

 لسابع شقة رقم 21  لد ر  لبيضاء

نقل مقر  لشركة
غيف) إثر  لجمع  لعام  على  (: أوال)

نوفمبف) ((6 بتاريخ)  لعادي  ملنعقد 

)212)قررت  لجمعية  لعامة لشركاء)

شركة) (STE THE BUSINESS شركة)
رأسمالها) محدودة  ملسؤولية،)

(: مقرها  ال تماعي) درهم،) ((11.111

59،)شارع  لزرقطوني إقامة  لزهرور)

21) لد ر)  لطابق  لسابع شقة رقم)

 لبيضاء،)ما 6لي):

نقل مقر  لشركة إلى):)611)تجزئة)

 لحد دة  ملتجر  لقنيطرة.
من  لقانون) (4 تعد6ل  لبند)

 ألسا�سي.

ثانيا):)تم تسجيل  لشركة بالسجل)

نوفمبف) (8  لتجاري بالقنيطرة بتاريخ)

)212)تحت رقم))6319.

99 P

THE OUI’S PARA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : ز وية شارع محمد 

 لد6وري ومحمد عبده، إقامة 

كاميليا،  لطابق  لثاني، مكت4 رقم 

24،  لقنيطرة

تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع  لقانون  ألسا�سي)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ذ ت  ملو صفات  لتالية):

 THE OUI’S PARA - (:  لتسمية)

SARL

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.
شارع) ز وية  (:  ملقر  ال تماعي)

محمد  لد6وري ومحمد عبده،)إقامة)

رقم) مكت4  كاميليا،) لطابق  لثاني،)

24،) لقنيطرة.

موضوع  لشركة):

بيع مو د  لتجميل بالتقسيط.

بيع  للو زم  لطبية.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

درهم) ((11.111 مبلغ) في   لشركة 

حصة   تماعية) ((111 إلى) مقسم 

محررة) للو حدة،) درهم  ((11 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

 لشركاء):

 لسيدة هجر  لعلوي.

 لسيد خد6جة آ6ت عزو.

 ملدة):)99)سنة.

أسند إلى  لسيدة هجر) (:  لتسييف)

 لعلوي.
بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت)
رقم)62977)بتاريخ)27)أكتوبر))212.
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HASSAN ALEXE TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد

 ملقر  ال تماعي : زنقة هارون  لرشيد

إقامة فردوس، رقم 3، ميموز 

 لقنيطرة

 لسجل  لتجاري رقم 58627

 لحل  ملبكر للشركة
محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 

 HASSAN ALEXE(لغيف عادي لشركة 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (TRANS

 ملحدودة،)تقرر ما 6لي):

على  لحل  ملبكر)  ملصادقة 

للشركة.

بدر  لد6ن،) حسن  تعيين  لسيد 

لبطاقة) مصري  لجنسية،) لحامل 

بصفته) (G112868Z رقم)  إلقامة 

مصفي للشركة.

تصفية  لشركة) مقر  تحد6د 

باملقر  ال تماعي للشركة أعاله.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ بالقنيطرة    البتد ئية 

2))أكتوبر))212)تحت رقم)5)886.
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SOCIETE LJR TRANS AU
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : مكت4 رقم )

إقامة خد6جة رقم 65 زنقة لبنان 

 لقنيطرة

تأسيس شركة
سجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة بتاريخ)2))6نا6ر)2122)حرر)

محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 ملسؤولية تحمل  ملو صفات  لتالية):

LJR TRANS AU(:(لتسمية 
:)حدد رأس) رأس  ملال  ال تماعي)

 ملال في مبلغ)11.111))درهم.

 لشركاء):) لسيد  دريس  لبد وي.

 ( رقم) مكت4  (:  ملقر  ال تماعي)
لبنان) زنقة  (65 رقم) خد6جة  إقامة 

 لقنيطرة.

هدف  لشركة):)نقل  لبضائع.

 ملدة):)99)سنة.

قبل) من  تد ر  لشركة  (:  إلد رة)

 ملسيف):
رقم)  لسيد  دريس  لبد وي،)

 لبطاقة  لوطنية)G671837) لقاطن)

عامر) دو ر  لحاللبة  لشمالية  ب 

 لسفلية  لقنيطرة.

بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 

6نا6ر) (27 بتاريخ) بالقنيطرة   لتجاري 

2122)تحت رقم)63989.
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KAFMY SERVICES شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : بلوك ف رقم 67
أوالد و يه،  لقنيطرة

س.ت : )4567
محضر  لقر ر) بمقت�سى 
6نا6ر) فاتح  6وم   الستثنائي  ملتخذ 
قررت  لشريكة  لوحيدة) (،2122
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) بالشركة 
(،KAFMY SERVICES بشريك وحيد)
و لكائن) درهم،) ((11.111 (: رأسمالها)
بلوك) بالقنيطرة،) مقرها  ال تماعي 

ف رقم)67)أوالد و يه،)ما 6لي):
إلى) للشركة  نقل  ملقر  ال تماعي 
عمارة) شالة  زنقة  (:  لعنو ن  لتالي)

لويس متجر رقم)5) لقنيطرة.
على إثر ما سبق تم تعد6ل  لفصل)

5)من  لقانون  ألسا�سي للشركة.
كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
 2122 6نا6ر) (24 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)15)91.
عن  لنسخة و لنص

 ملسيفة  لشريكة  لوحيدة):)فر عني عتيقة

103 P

KENITRA TRAJET
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 11.111) درهم
R.C : 61265

ملخص محضر  لجمع  لعام 
 الستثنائي للشركة

إطار  لجمع  لعام  الستثنائي) في 
شركة   KENITRA TRAJET لشركة)
بتاريخ محدودة  مسؤولية   ذ ت 
6 ديسمبف )212  لكائنة ب 5) زنقة 
سبو مركز  ألعمال الشوب مكت4 2 
تد ول   لطابق  لخامس  لقنيطرة، 
على باإل ماع   مساهمو  لشركة 

ما 6لي :
 ملو فقة على بيع  ألسهم :

 لسيدة  لخضر وي خد6جة تبيع 
511 حصة لفائدة  لخضر وي رشيد.



2573 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

 ستقالة  ملسيفة  لخضر وي 
خد6جة.

تعيين  ملسيف  لجد6د  لخضر وي 
رشيد.

تحد6ث  لنظام  ألسا�سي.
مو ضيع مختلفة.

تم  إل6د ع  لقانوني للشركة لدى)
باملحكمة  البتد ئية) كتابة  لضبط 
تحت) (2122 6نا6ر) (24 في) بالقنيطرة 

رقم)17)91.
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MT SCHOOL PRIVEE
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
تأسيس شركة

محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (212( 6ونيو) (7 بالقنيطرة بتاريخ)
إنشاء)شركة ذ ت مسؤولية محدودة)

ذ ت  لخاصيات  لتالية):
 MT SCHOOL PRIVEE (:  السم)

SARL
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة.
 ملوضوع  ال تماعي):

رئيس مؤسسة.

 ملدة):)99)سنة.
 ملقر):))2)بيت  لخيف  لطابق  ألول)
و لثاني بئف  لر مي  لشرقية  لقنيطرة.

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحصة  لو حدة.
 لحصص):

 511 محمد) معطالوي   لسيد 
 511 حصة و لسيدة معطالوي مريم)

حصة.
 لتسييف):) لسيد معطالوي محمد)

كمسيف للشركة ملدة غيف محدودة.
 لسجل  لتجاري رقم):63959.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3)ديسمبف من كل سنة.

للشركة) تم  إل6د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ)

26)6نا6ر)2122)تحت رقم)63959.
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STE ST3E
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
عرفي  لخاص) عقد  بمقت�سى 
غيف  لعادي  ملنعقد) بالجمع  لعام 
قرر) (212( ديسمبف) ((5 بتاريخ)

 لشريك ما 6لي):
 لزيادة في رأسمال  لشركة و لتي)
ليصبح) درهم  (591.111 ب) تقدر 

رأسمال  لشركة)611.111)درهم.
دفوعات  لشركاء)تقسم كالتالي):

 591.111 حفيظ) غد ن   لسيد 
درهم.

 ملجموع):)591.111)درهم.
رأسمال) بعد هذه  لزيادة 6صبح 

 لشركة كالتالي):
 لسيد غد ن حفيظ)6111)حصة)

أي ما يعادل)611.111)درهم.
 ملجموع):)611.111)درهم.

 لسجل  لتجاري رقم):)41423.
وقد تم  إل6د ع  لقانوني للشركة)
باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ)

3))6نا6ر)2122)تحت رقم)89996.
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GENIE FORSTIER ET RURAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 1.111) درهم
R.C : 37407

ملخص محضر  لجمع  لعام 
 الستثنائي للشركة

إطار  لجمع  لعام  الستثنائي) في 
 GENIE FORSTIER ET لشركة)
مسؤولية) ذ ت  شركة  (RURAL
6وليو) (26 بتاريخ) محدودة  ملنعقد 
شارع) ز وية  (374 ب) 6)21) لكائنة 
 (3 رقم) و ملريني  محمد  لخامس 
مساهمو  لشركة) تد ول   لقنيطرة،)

باإل ماع على ما 6لي):
 ملو فقة على بيع  ألسهم):

 ستقالة  ملسيف أبوعمر  ملحرودي.
تعيين مسيف  د6د  لسيد عبد هللا)

 ملحرودي.
تغييف  لصيغة  لقانونية للشركة.

3))و6)  (،7 (،6 (،( تغييف  لفصول)

من  لنظام  ألسا�سي.

تحد6ث  لفصول.

مو ضيع مختلفة.

تم  إل6د ع  لقانوني للشركة لدى)

باملحكمة  البتد ئية) كتابة  لضبط 

بالقنيطرة في)27)أكتوبر)6)21)تحت)
رقم)49976.
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MARI HIGH TECH
SARL AU

 لرأسمال  ال تماعي : 1.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : 23 شارع أنو ل 

إقامة فلوري )) مكت4 رقم 4 

ميموزة  لقنيطرة

بتاريخ  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 

قررت  ملساهمة) (2122 6نا6ر) ((2

 MARI HIGH TECH للشركة)
درهم ((1.111  رأسمال  ال تماعي)

ما 6لي):

تحويل  لحصص):
عبوي) حصص  لسيدة  تحويل 

11))حصة من) حليمة  لبالغ عددها)

إلى  لسيد) للو حدة  درهم  ((11 فئة)

 إلدري�سي محمد.

6صبح  لرأسمال) وبالتالي 

على) مقسم  للشركة   ال تماعي 

 لشكل  لتالي):

 (11 محمد)  لسيد  إلدري�سي 

حصة.

تعيين  ملسؤول  لوحيد للشركة):

محمد) تعيين  لسيد  إلدري�سي 

غيف) ملدة  للشركة  وحيد  كمسيف 

محدودة.

حليمة) عبوي   ستقالة  لسيدة 

للشركة  بتد ء) كمسيفة  مهامها  من 

من)2))6نا6ر)2122.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ بالقنيطرة،)   البتد ئية 
24)6نا6ر)2122،)تحت رقم)9)3)رقم)

 لسجل  لتجاري))5825.
بمثابة بيان ومقتطف
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EATET
SARL

 لرأسمال  ال تماعي : 11.111) 
درهم

 ملقر  ال تماعي : حي  ملنزه قطاع س
رقم 279،  لقنيطرة

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

عقد  لجمع  لعام) بمو 4 
نوفمبف) (23  لتأسي�سي  ملؤرخ بتاريخ)
)212،)تأسست شركة ذ ت مسؤولية)

محدودة ذ ت  لخصائص  لتالية):
تحمل  لشركة  سم) (:  لتسمية)

EATET SARL
لها كموضوع) :) لشركة   ملوضوع)
في  لخارج  لعمليات) كما  في  ملغرب 

 لتالية):
 لتفكيبات  لكهربائية.

أعمال متنوعة.
تركي4 شبكات  التصاالت.

:) لرأسمال)  لرأسمال  ال تماعي)
 ال تماعي  ملحدد في)11.111))درهم)
فئة) من  حصة  ((111 على) مقسمة 
على) للحصة  لو حدة  درهم  ((11

 لشكل  لتالي):
 6ت و عزيز محمد)511)حصة.
ميلود  ملصباحي):)511)حصة.

6و د  ملقر) (:  ملقر  ال تماعي)
حي  ملنزه،) بالقنيطرة،)  ال تماعي 

قطاع س،)رقم)279.
 ملدة):)مدة  لشركة محددة في)99 

سنة  بتد ء)من 6وم  لتأسيس.
ويسيفها) 6د6ر  لشركة  (:  إلد رة)
غيف) ملدة  محمد  و عزيز   لسيد  6ت 

محدودة.
لالحتياط  لقانوني) (%5 (:  ألرباح)
لقر ر) تبعا  6ضاف  أو  6وزع  و لباقي 

 لشركاء.
تم  إل6د ع  لقانوني) (:  إل6د ع)
بالقنيطرة،) باملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  (،2122 6نا6ر) (5 بتاريخ)
 63715 رقم) 71،) لسجل  لتجاري 

 لقنيطرة.
بمثابة بيان ومقتطف
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RAYHANE AGRI

SARL AU

 لرأسمال  ال تماعي : 1.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : شارع مصطفى 

 لر في وشارع طنجة إقامة بالزير 4) 

مكت4 7  لقنيطرة

بتاريخ  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 

3))6نا6ر)2122)قرر  ملساهم للشركة)

RAYHANE AGRI) لرأسمال)

 ال تماعي)1.111))درهم ما 6لي):

تحويل  لحصص):

ساهيل) حصص  لسيد  تحويل 

حصة من) (51 مو�سى  لبالغ عددها)

إلى  لسيد) للو حدة  درهم  ((11 فئة)

عبد  للطيف نصيف.

6صبح  لرأسمال) وبالتالي 

على) مقسم  للشركة   ال تماعي 

 لشكل  لتالي):

 لسيد ساهيل مو�سى)51)حصة.

 51 نصيف) عبد  للطيف   لسيد 

حصة.

 ملجموع):)11))حصة.

تعيين  ملسؤوالن للشركة.

ساهيل) من  لسيد  كل  تعيين 

عبد  للطيف) نصيف  و لسيد  مو�سى 

مسيف ن للشركة ملدة غيف محدودة.

كل  لوثائق  ملالية تم�سى إما من)

طرف  لسيد ساهيل مو�سى أو  لسيد)

نصيف عبد  للطيف.

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

للشركة) تحويل  لشكل  لقانوني 

محددة) مسؤولية  ذ ت  شركة  من 

ذ ت) شركة  إلى  وحيد  شريك  ذ ت 

مسؤولية محددة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيطرة،)بتاريخ)26)6نا6ر)

383،) لسجل) رقم) تحت  (،2122

 لتجاري رقم))5657.
بمثابة بيان ومقتطف
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شركة ترافيست بويلدينك
ش.م.م للشريك  لوحيد

 ملقر  لرئي�سي :  لرقم 5 زنقة 7 ط 2 
ش 4 سعادة  لبفنو�سي

 لد ر  لبيضاء
رأسمال  لشركة : 11.111) درهم

عادي) للجمع  لعام  لغيف  تبعا 
بتاريخ)2)ديسمبف))212)قرر  لشركاء)

ما 6لي):
تر فيست) شركة  (:  لتسمية)

بويلد6نك ش.م.م للشريك  لوحيد.
:) ميع  ألشغال)  لهدف)

و ملقاوالت.
 7 زنقة) (5 :) لرقم)  ملقر  لرئي�سي)
سعادة  لبفنو�سي  لد ر) (4 ش) (2 ط)

 لبيضاء.
 ملدة):)99)سنة.

 (11.111 (: رأسمال  لشركة)
سهم) ((111 إلى) مقسومة  درهم،)

بقيمة)11))درهم للسهم.
 لعالم محمد)111))سهم.

تسمية  لعالم) تمت  (:  لتسييف)
محمد كمسيف د ئم ملدة غيف محددة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ)  لتجارية  لد ر  لبيضاء)
رقم) تحت  (212( 5))ديسمبف)

.814445
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KRYPTON شركة
ش.م.م

محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 
مساهمو) في  غيف  لعادي  ملؤرخ 
رأسمالها) ش.م.م،) »كريبتون«) شركة)
مقرها  ال تماعي) درهم،) ((11.111
47)مكرر شارع عالل) بمد6نة  لرباط)

بن عبد هللا،)قررو  ما 6لي):
 لحل  ألول):

تفويت  لحصص):
خد6جة  لصدوقي)  لسيدة 
 لد ودي فوتت للسيد خالد شكري)
وحمل  ميع  لضمانات  لعاد6ة)
11))درهم) 92)حصة بقيمة) وحقوق)

للحصة  لتي بحوزتها في  لشركة.

 لسيد  مال شكري فوت للسيد)

خالد شكري وحمل  ميع  لضمانات)

بقيمة) حصة  ((1( وحقوق)  لعاد6ة 

في) بحوزته  للحصة  لتي  درهم  ((11

 لشركة.

فوت) شكري   لسيد  لحسن 

وحمل  ميع) شكري  خالد  للسيد 

 (1( وحقوق)  لضمانات  لعاد6ة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة  لتي)

بحوزته في  لشركة.

للسيد) فوتت  مليكة   لسيدة 

خالد شكري وحمل  ميع  لضمانات)

بقيمة) حصة  (91 وحقوق)  لعاد6ة 

في) درهم للحصة  لتي بحوزتها  ((11

 لشركة.

فوتت) شكري  حسناء)  لسيدة 

وحمل  ميع) شكري  خالد  للسيد 

 91 وحقوق)  لضمانات  لعاد6ة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة  لتي)

بحوزتها في  لشركة.

 لحل  لثاني):

للشركة) تحويل  لشكل  لقانوني 

للشريك) ش.م.م  إلى  ش.م.م  من 

 لوحيد.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

2122)تحت) 7))6نا6ر) بالرباط بتاريخ)
رقم))69)2).

112 P

SARASVATI
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،212( نوفمبف) (24 بتاريخ)  لرباط،)

قد تم تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة.

 SARASVATI - SARL (:  لتسمية)

AU

 لهدف  ال تماعي):)تقد6م  ملشورة)

للشركات و ملنظمات.
درهم) ((1.111 (: رأسمال  لشركة)

مقسمة إلى)111))حصة من فئة)1) 

در هم للحصة  لو حدة.

علي صد6قي):)111))حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

6نا6ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)

ديسمبف من كل سنة ما عد ) (3( إلى)

تاريخ) من  تبتدئ   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.

 ملقر):)59)شارع  بن سينا شقة))) 

أكد ل  لرباط.

 ملسيف):)علي صد6قي.
(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(57355
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MINOVAL CONSEIL
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،212( ديسمبف) (2 بتاريخ)  لرباط،)

قد تم تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة.

 MINOVAL CONSEIL(:(لتسمية 

SARL AU

إ ر ء) (:  لهدف  ال تماعي)

غيف) و لتدري4  و ملشورة   لدر سات 

 لعالي و ملساعدة  لتقنية للمؤسسات)

و ألفر د.
درهم) ((1.111 (: رأسمال  لشركة)

مقسمة إلى)111))حصة من فئة)1) 

در هم للحصة  لو حدة.

لحلو محمد علي):)111))حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

6نا6ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)

ديسمبف من كل سنة ما عد ) (3( إلى)

تاريخ) من  تبتدئ   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.

28)شارع موالي إسماعيل) (:  ملقر)

شقة)9))حسان  لرباط.

 ملسيف):)لحلو محمد علي.
(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(57343
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SOCIETE G.L.D INVEST
S.A.R.L

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة.

بـتاريخ) للعقـد  لعرفـي  تـبعا 
قـو نـيــن) وضــع  تـــم  (،2122.1(.(4

 لـشـركة ذ ت  ملميز ت  لـتاليـة):
 Société G.L.D« ( (:  لتسميـــة)

   INVEST«(S.A.R.L
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.
 ملوضـــوع):

وتوزيع  ميع) وتصد6ر   ستيف د 
 ملنتجات  لغذ ئية)؛
 لتجارة  لعامة)؛)

وتوزيع  ميع) وتصد6ر   ستيف د 
 لسلع وأي نشاط ذي صلة)؛

نقل  لبضائع.
:)حـي مـوالي رشيـد)  ملقـر  لرئـيسـي)
 لشطـر  لثـانـي زنقـة  بـن  نـي عمـارة)
مبـارك  ملـوسـاوي  لطـابـق  ألرضـي)

 لعيـون.
 لرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 
حصة من) ((.111 درهم مقسمة إلى)

فئة)11))درهـم مـوزعـة كـالتـالـي):
عبـد  للـه  ملسـاوي):)511)حصـة.

بـوبكـر  ملسـاوي):)511)حصـة)
 إلد رة):)تـسـيف من طــرف عبـد  للـه)

 ملسـاوي وبـوبكـر  ملسـاوي.
بكتابة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)
 لضبط باملحكمة  البتـد ئـية بالعيون)
24)6نـا6ـر)2122)تحت رقم)195/2022 
وتم تسجيلها بالسجل  لتجاري تحت)

 لرقم  لتحليلي))3999.
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STE WEITER CASH
قرر  لجمع  لعام  الستثنائي) (- (I

 ملنعقد في)9)6نا6ر)2122 :
إغالق تصفية  لشركة.

بكتابة  لضبط) تم  إل6د ع  (- (II
بالخميسات) باملحكمة  البتد ئية 

تحت رقم))4)بتاريخ)26)6نا6ر)2122.
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STE BORDRAM

SARL

تأسيس شركة 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمو 4  (- (( 

8))6نا6ر)2122)باملحمد6ة تم تأسيس)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

بالخصوصيات  لتالية):

 ملوضوع  ال تماعي):

مقاول أعمال متنوعة أو بناء)؛

بيع معد ت  لسباكة بالجملة.

باالستيف د) 6قوم  وسيط  أو  تا ر 

و لتصد6ر.

 BORDRAM شركة) (:  لتسمية)

.SARL

 ملقر  ال تماعي):)66))إقامة لومى،)

 ملحمد6ة.

 ملدة):)99)سنة.

 لرأسمال):)11.111))درهم مقسمة)

إلى)111))حصة)11))درهم لكل حصة)

مقسمة على  لشركاء)كالتالي):

 لسيدة ناد6ة رموحي ساهمت ب)

75.111)درهم)؛

 لسيد  ملحجوب رزوقي ساهم ب)

25.111)درهم.

رموحي) ناد6ة  :) لسيدة   لتسييف)

مسيف ن) رزوقي  و لسيد  ملحجوب 

للشركة ملدة غيف محدودة.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

نها6ة ديسمبف.

لالحتياط  لقانوني) (%5 (:  ألرباح)

و لباقي 6قسم على  لحصص.

2)-)تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة)

 (94  البتد ئية باملحمد6ة تحت رقم)

2122) لسجل) 6نا6ر) (27 بتاريخ)

 لتجاي رقم)29743.
لإل6د ع و لنشر

 إلد رة
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 ستيثاقية ميموز 

مكت4 قانوني للمحاسبة

 لتحكيم  لتجاري  لدولي و لوساطة
 لطابق  ألول إقامة بالروز ،)رقم)،) لقنيطرة

 لهاتف):)92 65 37 1537

شركة كرومبنت بريفي للنقل 

الدولي ما يالي
تعد6الت قانونية

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 212( نوفمبف) ((5 بتاريخ) بالقنيطرة 

 212( ديسمبف) ((1 بتاريخ) و ملسجل 

»كروبمنت) شركة) مساهمو   قرر 

بريفي للنقل  لدولي ما 6الي«):

تغييف  لنشاط  ال تماعي للشركة.

تفويت  لحصص.

تغييف  لشكل  لقانوني للشركة.

من) و7) (6 (،2 (،( تعد6ل  لبند)

قانون  لشركات.

باملحكمة) تم   إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (4 بتاريخ) بالقنيطرة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)42.
لإلشارة و لتنبيه
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 ستيثاقية ميموز 

مكت4 قانوني للمحاسبة

 لتحكيم  لتجاري  لدولي و لوساطة
 لطابق  ألول إقامة بالروز ،)رقم)،) لقنيطرة

 لهاتف):)92 65 37 1537

ميطا سكام
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : 59 إقامة موالي 

عبد  لعزيز، شارع موالي عبد  لعزيز، 

 لقنيطرة

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك منفرد

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2122 6نا6ر) ((9 بتاريخ) بالقنيطرة 

 2122 6نا6ر) (21 بتاريخ) و ملسجل 

مسؤولية) ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بميز تها  لتالية):

 لتسمية):)»ميطا سكام«)ش.ذ.م.م.

إطار) :) لبناء) ملعدني،)  لهدف)

 لعمل،) لسدور،) مليكانيك  لعام،)

 الستيف د،) لتسييف.

 ملقر  ال تماعي):)59)إقامة موالي)
عبد) موالي  شارع  عبد  لعزيز،)

 لعزيز،) لقنيطرة.
 ملدة):)99)سنة.

مبلغ) في  حدد  (:  لرأسمال)
 (111 إلى) مقسم  درهم  ((11.111
للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 
كلها مكتتبة ومؤد ة بكاملها وموزعة)

على  ملساهمين.
رضا،) :) لسيد  لكويني   لتسييف)
مغربي،)مزد د بتاريخ)26)6وليو)995) 

بالقنيطرة ملدة غيف محدودة.
من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3)ديسمبف.
 لتسجيل تم باملحكمة  البتد ئية)
بتاريخ) (6394( بالقنيطرة تحت رقم)

25)6نا6ر)2122.
لإلشارة و لتنبيه))
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 ستيثاقية ميموز 

مكت4 قانوني للمحاسبة

 لتحكيم  لتجاري  لدولي و لوساطة

 لطابق  ألول إقامة بالروز ،)رقم)،) لقنيطرة

 لهاتف):)92 65 37 1537

راتي لوجيستك
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 11.111) درهم
مقرها  ال تماعي : بلوك ل، رقم 41) 

 لحوزية،  لقنيطرة
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة بشريك منفرد
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 212( نوفمبف) (24 بتاريخ) بالقنيطرة 
 212( نوفمبف) (25 بتاريخ) و ملسجل 
مسؤولية) ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بميز تها  لتالية):
لو يستك«) »ر تي  (:  لتسمية)

ش.ذ.م.م.
نقل) نقل  ألشخاص،) (:  لهدف)

 ملدر�سي،)نقل  لبضائع.
 ملقر  ال تماعي):)بلوك ل،)رقم)41) 

 لحوزية،) لقنيطرة.
 ملدة):)99)سنة.

مبلغ) في  حدد  (:  لرأسمال)
 (111 إلى) مقسم  درهم  ((11.111
للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 
كلها مكتتبة ومؤد ة بكاملها وموزعة)

على  ملساهمين.
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عبد) :) لسيد  لحضري   لتسييف)

 ملحسن مغربي مزد د بتاريخ)1))6وليو)

985))بجرف  مللح سيدي قاسم ملدة)

غيف محدودة.

) لسيد حاج علي طارق لو ء،)مغربي،)

مزد د بتاريخ))2)أغسطس)981))وز ن)

ملدة غيف محدودة.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3)ديسمبف.

 لتسجيل تم باملحكمة  البتد ئية)

بتاريخ) (63939 بالقنيطرة تحت رقم)

25)6نا6ر)2122.
لإلشارة و لتنبيه)
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 ستيثاقية ميموز 

مكت4 قانوني للمحاسبة

 لتحكيم  لتجاري  لدولي و لوساطة

 لطابق  ألول إقامة بالروز ،)رقم)،) لقنيطرة

 لهاتف):)92 65 37 1537

شركة اكري وان تور ما يالي
تعد6الت قانونية

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 212( نوفمبف) (24 بتاريخ) بالقنيطرة 

 212( نوفمبف) (25 بتاريخ) و ملسجل 

قرر مساهمو  شركة)» كري و ن تور)

ما 6الي«):

للشركة) تحويل  ملقر  ال تماعي 

 من تجزئة لوفان لون،)إقامة بن عمر)) 

شقة))،) لصياد،) لقنيطرة إلى بلوك)

ل)41)،) لحوزية،) لقنيطرة.

تعد6ل  لبند)4)من قانون  لشركات.

باملحكمة) تم   إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ)3))ديسمبف)

)212)تحت رقم)5942.
لإلشارة و لتنبيه
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HDSS NEGOCE
S.A.R.L.AU

بمقت�سى  لجمع  لعام)) الستثنائي)

بتاريخ14/01/2022   سجل   لذي 

لشركة  قرر  لشريك  لوحيد 

»))HDSS   NEGOCE«))ما 6لي):)

تحويل  ملقر  ال تماعي):))من محل)
رقم)7)زيتون)3/5)حي  لنهضة  لرباط،)
إلى ر س  نان  نو ل عمارة)6)شقة)5 

 لوفاق ثمارة.)
من  لقانون) (4 تعد6ل  ملادة)

 ألسا�سي للشركة.
وضع) تم   إل6د ع  لقانوني 
كتابة  لضبط) لدى   مللف  لقانوني 
تحت) بالرباط  باملحكمة  لتجارية 

رقم734)2))في)01/02/2022.
122P

TDS GLOBAL
SARL

بمقت�سى  مع عام  ستثنائي حرر)
قرر شركاء) (24/01/2022 في  لرباط)
شركة)TDS GLOBAL SARL)ما 6لي):

تحويل  ملقر  ال تماعي):)42))زنقة)
 4 رقم) شقة  عبد  لكريم  لد6وري 
(- مدغشقر  لطابق  لسفلي) شارع 
 ( 6ازمان) إلى  قامة   لرباط  لرباط 
بلوك)4)عمارة)2)شقة)3)طريق مهد6ة)

سال.)
من  لقانون) (4 تعد6ل  ملادة)

 ألسا�سي للشركة.
تم  إل6د ع  لقانون بكتابة  لضبط)
باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)))

733)2))بتاريخ)01/02/2022.
123P

LUXURY GTC AUTO
SARL AU

محرر)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
19/01/2022)تم تكوين نظام أسا�سي)
لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

شريك وحيد))خصائصها كالتالي):
 LUXURY GTC« (:  لتسمية)

  .AUTO
 لهدف):)تمارس  لشركة  ألهد ف)

 لتالية):)
 -) ستيف د  لسيار ت  لجد6دة

و  ملستعملة.
-) الستيف د و  لتصد6ر

و) معد ت  إلسعاف  -) ستيف د 
 لعتاد.

ر يس) زنقة  (:  ملقر  ال تماعي)

1)) لقبيبات) 6)شقة) مارسيل عمارة)

 لرباط.
رأس  ملال  ال تماعي):)عشرة ألف))

مائة) إلى  مقسم  ()(11.111( درهم)

حصة قيمة كل و حدة مائة) ()(11(

درهم))11)).

تم تعيين  لسيد:)محمد)  لتسييف:)
لبطاقة) رشدي  لشريكي  لحامل 

 K5292(8 رقم)  لتعريف  لوطنية 

غيف) وملدة  للشركة  وحيد  كمسيف 

محدودة.

وضع) تم   إل6د ع  لقانوني 

كتابة  لضبط) لدى   مللف  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

 لسجل  لتجاري)57493).
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SALIM PRO
SARL AU

سليم برو ش.ذ.م.م

 لشريك و حد

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  

لشريك و حد

 لرأسمال 11.111,11) درهم

 ملقر  إل تماعي :  شارع بوركون زنقة 

 عفر إبن  حبي4 إقامة مشاريق 2 

 لطابق ) رقم 3  لد ر لبيضاء 

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في تاريخ)

بالد ر لبيضاء،) (212( مارس) ((5

ذ ت) حرر  لقانون  ألسا�سي لشركة 

و حد) لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  ملو صفات  لتالية):

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

 ملسؤولية  ملحدودة لشريك و حد.

 SALIM PRO (:  إلسم  إل تماعي)

ش.ذ.م.م) برو  سليم  (SARL AU

لشريك و حد.

:) لتفويج)  ملوضوع  إل تماعي)

للعقار.
شارع بوركون) ( ( (:  ملقر  إل تماعي)
 زنقة  عفر إبن))حبي4 إقامة مشاريق)2 

 لطابق)))رقم)3) لد ر لبيضاء.

 ملدة):)99)سنة).
:) لرأسمال)  لرأسمال  إل تماعي)
مقسمة) درهم،) ((11.111  إل تماعي)
من) ( إ تماعية،) حصة  ((111 على)
فئة)11))درهم،)للو حدة،)مكتتبة في)

 ملجموع كلها كما 6لي):
 لسيد بر دة  حمد)111))حصة.

عهد به للمسيف  لو حد) (:  لتسييف)
 لسيد بر دة  حمد))ملدة غيف محدودة.
تسجيل) تم  (:  لسجل  لتجاري)
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لشركة 
 212( ماي) (24 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)

تحت رقم)513845.    
تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 

24)ماي))212)تحت رقم)779347.
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FACILE MONEY TRANS
SARL

رأسمالها : 11.111) درهم
مقرها  ال تماعي :  ملركز  لتجاري 

 ألورونجي، ز وية شارع  لغز لي وزنقة 
زرياب،  ملتجر رقم )،  ورونجي، 

 لرباط
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
تم وضع  لقانون  لتأسي�سي لشركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة تبعا لعقد)
عرفي مؤرخ بتاريخ)27)ديسمبف))212،)

ذ ت  لخاصيات  لتالية):
تأخذ  لشركة  سم) (:  لتسمية)
شركة) (FACILE MONEY TRANS

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.
 لهدف):)وسيط تحويل  ألمو ل.

6قع  ملقر) (:  ملقر  ال تماعي)
باملركز  لتجاري) للشركة   ال تماعي 
 ألورونجي،)ز وية شارع  لغز لي وزنقة)
)،) ورونجي،) رقم) زرياب،) ملتجر 

 لرباط.
 ملدة):)حددت مدة  لشركة في)99 

سنة.
 (11.111 (:  لرأسمال  ال تماعي)
111))حصة من) درهم مقسمة على)
للحصة  لو حدة) درهم  ((11 قيمة)

على  لشكل  لتالي):
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بريول  لعلوي محمد)211)حصة)؛

بريول  لعلوي هاشم)211)حصة)؛

بريول  لعلوي موالي عبد هللا)211 

حصة)؛

بريول  لعلوي لطيفة)11))حصة)؛

بريول  لعلوي كنزة)11))حصة)؛

بريول  لعلوي  زهور)11))حصة)؛

بريول  لعلوي مليكة)11))حصة)؛

 ملجموع)111))حصة.
 لتسييف):)عينت بمقت�سى  لقانون)

غيف) ملدة  مسيفة  للشركة   ألسا�سي 
بريول  لعلوي) محدودة  لسيدة 

لبطاقة  لتعريف) لطيفة،) لحاملة 

.DA(2(96(لوطنية رقم 

بكتابة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2122 6نا6ر) (27 بتاريخ)

 لسجل  لتجاي)57423).
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ALINAMED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : بالد ر  لبيضاء 2، 

 زنقة أبو سعيد  لسو�سي، 

حي بوركون

))-)قرر  لجمع غيف  لعادي  ملنعقد)

بتاريخ)1))ديسمبف))212)ما 6لي):

إغالق وحل مسبق للشركة  بتد ء)

من 6وم)1))ديسمبف))212.

تعيين مسؤول عن تصفية  لشركة)

 لسيد محمد صاميد،)مغربي،)مزد د)

(،(98( ماي) (29 في) بالد ر  لبيضاء)

(،7  لساكن ببوسكورة زين فيال رقم)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)   لحامل 

.BE749379(رقم

تصفية  لشركة) عنو ن  تحد6د 

بمقرها  ال تماعي  ملذكور أعاله.

لدى) تم  إل6د ع  لقانوني  (- (2

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء)6وم)

21)6نا6ر)2122)تحت رقم))81928.
مو ز للنشر
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STE ROMA ONCE D’OR
 SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  ال تماعي :  ملحل رقم 3) 

 لنجاح GH عمارة 97 سيدي 6حيى 
زعيف 51)2)

تـــأسيـــــــــــــــــس شركــــــــــــة
بتاريخ) عرفي  عقـــد   بمقت�سى 
بسيدي 6حيى زعيف،) (2122 6نا6ر) ((4
تم تأسيس شركة تحمل  لخصـائص)

 لتاليــــــة):
 STE ROMA ONCE (:  لتسمية)

D’OR)ش.م.م.
 لهدف  ال تماعـي):)غرفة  لشاي،)

مطعم،)تا ر.
رأس  ملال):)11.111))درهم مقسمة)
بقيمة) حصة   تماعية  ((111  لى)

11))درهم للحصة موزعة كالتالي):
911)حصة   تماعية بقيمة)11) 
درهم للحصة بحوزة  لسيدة مالس)

 مليلود6ة.
11))حصة   تماعية بقيمة)11) 
ورتي) بحوزة  لسيد  للحصة  درهم 

محمد.
من تاريخ) سنة إبتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتقيد بالسجل  لتجاري.
 (3 رقم) :) ملحل   ملقر  ال تماعي)
سيدي 6حيى) (97 عمارة) (GH  لنجاح)

زعيف)51)2).
مالس) تعيين  لسيدة  (:  لتسييف)

 مليلود6ة مسيفة))ملدة غيف محدودة.)
بكتابة  لضبط) تم  إل6د ع  لقد 
تحت) بتمارة  ( باملحكمة  البتد ئية)
 لرقم)1223)بتاريخ فاتح فبف 6ر)2122 
رقم  لتقيد بالسجـل  لتجاري)35289).
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VESTRAM
 S.A.R.L AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL SOCIAL
DE 10.000 DIRHAMS

SIEGE(SOCIAL : 15 AVENUE
AL(ABTAL(N°4 AGDAL(RABAT

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

(- قد تأسست شركة) (17/06/2021

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية:)

.VESTRAM(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

مسؤولية محدودة ذ ت شريك وحيد.)

 لهدف  ال تماعي):

معلومات  ألعمال) خدمات 

)مقاول(.) د رة  عمال.

 ملبيعات عبف  إلنتفنت.

 لتد ول.

تصد6ر،) تصنيع،) ستيف د،)

تمثيل،)تسويق،)عمولة،) بيع،) شر ء،)

سمسرة)،)تجارة)،)تجارة  ميع  ملو د،)

 ملنتجات)،) ألصناف،) ملو د،) لبضائع)

و ملو د  لغذ ئية من أي مصدر.

 ميع عمليات  لتجارة و ملشتف6ات)

و لصادر ت) و لو رد ت  و ملبيعات 

لجميع  ملنتجات.

(: متعددة) أمنية  خدمات  توفيف 

نظافة،)بستنة،)حر سة.

 ستيف د وتصد6ر.

وتشغيل  ميع) وتأ يف  وبناء) بيع 

و ملكات4) و ملصانع  ورش  لعمل 

غرض) نطاق  في  تدخل  وغيفها  لتي 

 لشركة أو أي أغر ض مماثلة أو ذ ت)

صلة.

رأس  ملال) في  و ملشاركة   إلنشاء)

في  ميع) أشكالها  بجميع  و إلد رة 

 لشركات  لتي لها عالقة مباشرة أو)

غيف مباشرة بهدف  لشركة.

تأ يف  ميع  ملركبات) أو   قتناء)

لنقل  ألفر د أو  لبضائع.

أو)  ميع  ملعامالت  لتجارية 

 ملالية أو  لصناعية أو  ألور ق  ملالية)

بشكل) تساهم  قد  أو  لعقار ت  لتي 

مباشر أو غيف مباشر في تعزيز  لغرض)

 لرئي�سي للشركة.

بشكل)  ميع  لعمليات  ملتعلقة 

أو  زئًيا) كلًيا  مباشر  غيف  أو  مباشر 

بو حدة أو أخرى من  لعمليات  ملشار)

تطوير) لتعزيز  وذلك  أعاله،) إليها 

 لشركة.
رأسمال  لشركة):)1.111)درهم.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3)ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر  ال تماعي):)5))شارع  البطال)

 لشقة رقم)4) كد ل  لرباط.
 لتسييف):)أنيطت مهمة  لتسييف إلى)
 لسيد محمد أنس صخر لفتفة غيف)

محدودة.
تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
لدى) بالسجل  لتجاري   لقانوني 

 ملحكمة  لتجارية بالرباط.
رقم  لسجل  لتجاري):)55193).
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RENTAL MED
SARL

 AU CAPITAL SOCIAL DE
100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 15 AVENUE 
AL(ABTAL(N°4 AGDAL- RABAT

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
29)نوفمبف))212)قد تأسست شركة)

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية):
.RENTAL MED(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)
مسؤولية محدودة.

 لهدف  ال تماعي):)
 لتوزيع و لتجارة)؛
 ستيف د وتصد6ر)؛
تقد6م  لخدمات)؛

تأ يف  ملعد ت  لطبية.
رأسمال  لشركة):)11.111))درهم.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر  ال تماعي):)5))شارع  ألبطال،)

 لشقة رقم)4،)أكد ل،) لرباط.
مهمة  لتسييف) أنيطت  (:  لتسييف)
إلى  لسيد سعد بر دة و لسيد كريم)
أور س و لسيد عبد  لرحيم  ملعمري)

لفتفة غيف محدودة.
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تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)

لدى) بالسجل  لتجاري   لقانوني 

 ملحكمة  لتجارية بالرباط.

)رقم  لسجل  لتجاري):)57419).
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س ف أي أدفيسري

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد

رأسمالها 81.111 درهم    

5) شارع  البطال إقامة 4  كد ل 

 لرباط

 لسجل  لتجاري 57465)

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ)3))ديسمبف))212)تم تأسيس)

شركة ذ ت  لخصائص  لتالية):))

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.

 سم  لشركة):)س ف أي أدفيسري

:) الستشار ت)  لنشاط  لتجاري)

 إلد رية.

5))شارع  البطال) (:  ملقر  لتجاري)

إقامة)4) كد ل  لرباط.)

 ملدة):)99)سنة  بتد ء)من تسجيلها)

بالسجل  لتجاري.

رأسمال  لشركة):)تم تحد6د رأس)

مملوكة) درهم  (81.111 بمبلغ)  ملال 

بالكامل للسيد 6وسف شفيق.)

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد 6وسف)

شفيق  لحامل للبطاقة  لوطنية رقم)

D958(36) لقاطن بإقامة  لصفاء)4 

عمارة))))رقم))))أحصن سال مسيف)

للشركة.

تم  ال6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)

 لقانوني باملحكمة  لتجارية بالرباط)

رقم) تحت  (2122 6نا6ر) (28 بتاريخ)

 لسجل  لتجاري)716)2).
لإل6د ع و لنشر

 لتسييف)
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BUSFASHION
SARL AU

تحويل  ملقر  ال تماعي
محضر  لجمع  لعام) بمو 4 
 BUSFASHION شركة)  الستثنائي 
لقد قرر  لشريك  لو حد) (SARL AU

ما 6لي):)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 ملنعقد 6وم)6))ديسمبف))212.
موالي) حي  (5(2 إلى) (: نقل  ملقر)

 سماعيل بسال.
تم إ6د ع  لسجل  لتجاري بمكت4)
بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت رقم) (2122 بتاريخ فاتح فبف 6ر)

.(2(726
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CHAPLIN PROD
SARL AU

بيع حصص
محضر  لجمع  لعام) بمو 4 
 CHAPLIN PROD(الستثنائي شركة 
لقد قرر  لشريك  لو حد) (SARL AU

ما 6لي):)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 ملنعقد 6وم فاتح نوفمبف))212.
بيع حصص):)سيدي محمد نجاح)
ببيع حصصه إلى  لسيد سعيد  6ت)
يعادل) بما  حصة  (3111 با ا  ي)

311.111)درهم.
تم إ6د ع  لسجل  لتجاري بمكت4)
بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت رقم) (2122 بتاريخ فاتح فبف 6ر)

.(2(724
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TASSATRAV
SARL AU

رقم  لسجل  لتجاري : )21831
أنا�سي 27أ، مدخل 9 رقم 16)، 

 لد ر  لبيضاء
حل  لشركة

تبعا ملحضر قر ر  لشريك  لوحيد)
2121)تم تقرير) 24)6وليو) و ملؤرخ في)

ما 6لي):)

 لحل  ملسبق للشركة.
مشلوخ) رشيد  تعيين  لسيد 

كمصفي لها.
تم  لحل باملقر  ال تماعي للشركة)
 9 مدخل) أ،) (27 أنا�سي) (: في)   لكائن 

رقم)16)،) لد ر  لبيضاء.
بمقر) تم  إل6د ع  لقانوني 
  ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء)6وم)
21)ديسمبف)2121)تحت رقم))81496.

للبيان
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 STE MAROCAINE
D’ASSISTANCE CLIENT

 Par(Abréviation«
SAMAC SA«

شركة مساهمة
رأسمالها : 5.111.111 درهم
مقرها  ال تماعي :  ملنطقة 

 لصناعية  لتسنية، تجزئة رقم 2، 
تمارة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
783(9

بمو 4  لجمع  لعام  لسنوي)
 لعادي بتاريخ)31)6ونيو))212)لشركة)
 STE MAROCAINE D’ASSISTANCE
 SAMAC باختصار) (CLIENT SA
تحت) بالسجل  لتجاري   ملسجلة 
على) تمت  ملو فقة  (،783(9 رقم)
 Mme إرنو) تعيين  لسيدة كريستين 

CHRISTINE ERNULT)إد رية.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
ديسمبف) ((3  لتجارية بالرباط بتاريخ)

)212)تحت رقم)7)216).
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WWW.EURODEFIS.COM
Expertise(comptable(et(Audit

Tél(:(0522(48(47(24

ANIMAC
SARL

 لسجل  لتجاري : 84645
فصل  ملسيف

وتعيين مسيف  د6د
بمو 4  لجمع  لعام غيف  لعادي)
لشركة (212( ديسمبف) ((6 بتاريخ)

في  لد ر) ANIMAC SARL) لكائنة   

منطقة) سيدي  لبفنو�سي،)  لبيضاء،)

بالسجل) مسجلة   لصناعية،)

 لتجاري)84645.

) تخذت  لقر ر ت  لتالية):

بالي) كيباشني  إلغاء) لسيدة 

كمسيفة  عتبار ) و  باتها  من   لدفع 

من  ليوم لسب4 و يه.

عزيز) مسيف  د6د  لسيد  تعيين 

عثمانية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 

9))6نا6ر)2122)تحت رقم)818978.
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WWW.EURODEFIS.COM

Expertise(comptable(et(Audit

Tél(:(0522(48(47(24

 SPERIAN PROTECTION

GLOVES MOROCCO

SARL

 لسجل  لتجاري : ))641

فصل  ملسيف
وتعيين مسيف  د6د

غيف) بمو 4  لجمع  لعام 

 212( ديسمبف) ((6 بتاريخ)  لعادي 

 SPERIAN PROTECTION لشركة)

 GLOVES MOROCCO SARL

 لكائنة في  لد ر  لبيضاء،)زنقة  لحوز)

بالسجل  لتجاري) مسجلة  عكاشة،)

.641((

) تخذت  لشركة  لقر ر ت  لتالية):

بالي) كيباشني  إلغاء) لسيدة 

كمسيفة  عتبار ) و  باتها  من   لدفع 

من  ليوم لسب4 و يه.

عزيز) مسيف  د6د  لسيد  تعيين 

عثمانية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 

9))6نا6ر)2122)تحت رقم)818977.
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2579 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

SH VACANCES
S.A.R.L.A.U

Au(Capital(Social : 100.000 Dhs
 Siege(Social : 84 MLY(DRISS

 (ER GALERIE LA RENAISSANCE
N°18 CASABLANCA

N° RC: 451165 IF: 39450613
ICE : 002368392000084

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
بتاريخ)6)6نا6ر)2122)تقرر ما 6لي):

تم تغييف  لشكل  لقانوني للشركة)
من ش.م.م  لى ش.م.م.ذ.ش.و.

من) تفويت  ميع  لحصص  تم 
إلى  لسيدة) هشام   لسيد  زرو ل 

ملوضة.
تم  ستقالة  لسيد  زرو ل هشام)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
من  لتسييف) (BE731544 رقم)
سمية) ملوضة  وأصبحت  لسيدة 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحاملة 
BE752981) ملسيفة  لوحيدة) رقم)

للشركة ملدة غيف محددة.)
من) و))) (7 (،6 تغييف  لبند) تم 

 لقانون  ألسا�سي للشركة.
باملحكمة) تم  ال6د ع  لقانوني 
بتاريخ) بالد ر لبيضاء)   لتجارية 

24)6نا6ر)2122)تحت رقم)819476.
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مقهى فيكتوريا بالص
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 11.111) درهم
مقرها  ال تماعي : سكتور 2 عمارة 51 

مكازة 24) أوالد مطاع تمارة  
تأسيس ))))

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة خصائصها كالتالي):
مقهى فيكتوريا بالص) (:  لتسمية)

ش.)ذ.)م.)م.)
 لهدف):)قاعة شاي.)

6وم) من  سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
تاريخ  لتأسيس.

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)
فئة)) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للو حدة مجزأة كما 6لي):

 كوت حسن):)511)حصة)؛

 كوت رشيد):)511)حصة.

للسيد ن  كوت حسن) (  لتسييف)

و كوت رشيد.

 لسنة  ال تماعية):)من فاتح 6نا6ر)

إلى))3)ديسمبف.)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) فاتح  بتاريخ  بتمارة   البتد ئية 

2122) لسجل  لتجاري رقم)35293).
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امبريمري االسرار
ش م م 

IMPRIMERIE EL ASSRAR SARL

 لرأسمال  ال تماعي : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : 4 زنقة قرطبة 

 ملحيط  لرباط

بمقت�سى  لجمع  لعام  ملؤرخ)

بتاريخ)5))نوفمبف))212))قرر  لشركاء)

ش.م.م لشركة  مبف6مري  السر ر 

  IMPRIMERIE EL ASSRAR SARL

ما 6لي):
شركة  مبف6مري) تصفية  (- ((

 IMPRIMERIE ش.م.م)   السر ر 

.EL ASSRAR SARL

عبد) زناتي  تعيين  لسيد  (- (2

 للطيف كمصفي للشركة.

3)-)تحد6د  ملقر  لرئي�سي لتصفية)
زنقة) (4 (: في  لعنو ن  لتالي)  لشركة 

قرطبة  ملحيط  لرباط.

تم  ال6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

 لتجارية بالرباط بتاريخ فاتح فبف 6ر)

2122)تحت رقم)729)2).  
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STE IMPRESS LOLA
SARL AU

شارع  ملسيفة  لخضر ء  لعمارة رقم 

2 بطانة سال

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

4))6نا6ر)2122)تم إقر ر ما 6لي):

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس 
تحمل  لخصائص) و لتي   ملحدودة 

 لتالية):
.IMPRESS LOLA(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)
 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.

(- مطبعة) (:  لهدف  ال تماعي)
إعالنات.

 (11.111 (: رأسمال  لشركة)
درهم.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنهائي.

شارع  ملسيفة) (:  ملقر  ال تماعي)
 لخضر ء) لعمارة رقم)2)بطانة سال.
 لتسييف):) لسيدة ليلى بنحميد.

بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 
بسال) باملحكمة  البتد ئية   لتجاري 
رقم) تحت  (2122 6نا6ر) (3( بتاريخ)

.35365
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أسفار 123 كاو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ملجموعة 3 زنقة )4 رقم 5 سيدي 
مومن  د6د  لد ر  لبيضاء
رأسمالها : 311.111 درهم

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
بتاريخ)25)ديسمبف))212)تقرر ما 6لي):
تم تغييف  السم  لقانوني للشركة)

من أسفار أولى إلى أسفار)23))كاو.
من  لقانون) (2 تغييف  لبند) تم 

 ألسا�سي للشركة.
باملحكمة) تم  ال6د ع  لقانوني 
 (7 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)818618.
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MOUMANNA
مومانة

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 111.111.) درهم

مقرها  ال تماعي :  لحي  لصناعي 
موالي رشيد تجزئة 15)  لد ر 

 لبيضاء
 لسجل  لتجاري : 448345

تغييف  ملقر  ال تماعي
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
على) تم  التفاق  (212(  8))فبف 6ر)

ما 6لي):

تغييف  ملقر  ال تماعي إلى  لعنو ن)
 لتالي):

 4 9) لطابق) عمارة) مول  غاندي 
مكت4)2)) لد ر  لبيضاء.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
6ونيو) (2( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)

)212)تحت رقم)783424.
 ملسيف
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ASZ INVEST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 2.111.111 درهم

مقرها  ال تماعي : غاندي مول
 عمارة 9  لطابق 5 مكت4 6)

  لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري : )8271)

تغييف  ملقر  ال تماعي
بمقت�سى  لجمع  لعام غيف  لعادي)
تم  التفاق) (212( 8))فبف 6ر) بتاريخ)

على ما 6لي):
تغييف  ملقر  ال تماعي إلى  لعنو ن)

 لتالي):
 4 9) لطابق) عمارة) مول  غاندي 

مكت4)2)) لد ر  لبيضاء.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
 212( ماي) (7 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)

تحت رقم)6)7775.
لإل6د ع و لنشر

 ملسيف6ن
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ASZ INVEST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 2.111.111 درهم

مقرها  ال تماعي : غاندي مول
 عمارة 9  لطابق 4 مكت4 2)

  لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري : )8271)
 لزيادة في رأسمال  لشركة

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
بتاريخ (ASZ INVEST  لشركة)
 1))6ونيو))212)تمت  ملصادقة على)

ما 6لي):



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2580

من) رأسمال  لشركة  في   لزيادة 
 3.111.111 إلى) درهم  (2.111.111

درهم مقسمة كالتالي):
(: معماه) أسماء)  لسيدة 

111.111.))درهم.
(: معماه) صوفيا   لسيدة 

111.111.))درهم.
 آلنسة زين4 معماه):)111.111.) 

درهم.
و7  (6 تعد6ل  لفصل) تم  وبذلك 

من  لنظام  ألسا�سي للشركة.
بكتابة) تم   إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
أغسطس) ((2 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)

)212)تحت رقم)789684.
للخالصة و لبيان

 ملسيف
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 ASZ TRADING ET
MANUFACTURING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 111.111.) درهم

مقرها  ال تماعي :  لحي  لصناعي 
موالي رشيد تجزئة 15) طريق 

بنسليمان -  لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري : 45677)
 لزيادة في رأسمال  لشركة

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ASZ TRADING ET لشركة)
فاتح) بتاريخ  (MANUFACTURING
على) تمت  ملصادقة  (212(  6ونيو)

ما 6لي):
من) رأسمال  لشركة  في   لزيادة 
 3.111.111 إلى) درهم  ((.111.111

درهم مقسمة كما 6لي):
 81.111 (:  لسيدة خد6جة  ميل)

درهم.
 61.111 (: معماه) أسماء)  لسيدة 

درهم.
 61.111 (:  لسيدة صوفيا معماه)

درهم.
 :  ASZ INVEST شركة)

2.811.111 )درهم.
و7  (6 تعد6ل  لفصل) تم  وبذلك 

من  لنظام  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم   إل6د ع  لقانوني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)
 212( أغسطس) ((2 بتاريخ)  لبيضاء)

تحت رقم)789683.
للخالصة و لبيان
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ASZ PROMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 611.111 درهم
مقرها  ال تماعي : غاندي مول
 عمارة 9  لطابق 5 مكت4 6)

  لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري : 82713)

تفويت حصص
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
بتاريخ بمقر  لشركة    ملنعقد 
 24)6ونيو)2121)صادق  لشركاء)على)

ما 6لي):
 ملتنازل):

 (11 (: خد6جة  ميل)  لسيدة 
حصة لفائدة  لسيدة أسماء)معماه.

 (11 (: خد6جة  ميل)  لسيدة 
حصة لفائدة  لسيدة صوفيا معماه.

 (11 (: خد6جة  ميل)  لسيدة 
حصة لفائدة  آلنسة زين4 معماه.

من) رسمية  بصفة   النسحاب 
خد6جة  ميل،)  لشركة  لسيدة 
 ملصادقة على  لتوزيع  لجد6د لرأس)

 ملال.
 41.111 (: معماه) أسماء)  لسيدة 

درهم.
 41.111 (:  لسيدة صوفيا معماه)

درهم.
 41.111 (: معماه) زين4   آلنسة 

درهم.
 481.111  : ASZ INVEST(شركة

درهم.
 ملجموع):)611.111)درهم.

تعيين  لسيد) تأكيد  (:  لتسييف)
علي معماه و لسيدتين أسماء)معماه)
للشركة) كمسيف6ن  معماه  وصوفيا 
ملدة غيف محدودة مع كامل  لصالحيات)
 لقانونية في  لتسييف و المضاء)بصفة)

مستقلة لكل و حد منهم.

تذوي4  لنظام  ألسا�سي.
بكتابة) تم   إل6د ع  لقانوني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بتاريخ)
1))مارس))212)تحت رقم)769462.
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ASZ PROMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 611.111 درهم
مقرها  ال تماعي : غاندي مول
 عمارة 9  لطابق 5 مكت4 6)

  لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري : 82713)

تغييف  ملقر  ال تماعي
بمقت�سى  لجمع  لعام غيف  لعادي)
تم  التفاق) (212( فبف 6ر) ((8 بتاريخ)

على ما 6لي):
تغييف  ملقر  ال تماعي إلى  لعنو ن)

 لتالي):
 4 9) لطابق) عمارة) مول  غاندي 

مكت4)2)) لد ر  لبيضاء.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
 212( ماي) (7 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)

تحت رقم)7)7775.
لإل6د ع و لنشر

 ملسيف6ن
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 Pricewaterhousecoopers
MAROC GIE

مجموعة ذ ت  لنفع  القتصادي
رأسمال  لشركة 1.111)) درهم

 ملقر  ال تماعي : Tour CFC، تجزئة 
57، طابق 9)، حي كاز  أنفا،  لحي 

 لحسني،  لد ر  لبيضاء
رقم  لسجل  لتجاري : 179))3

رقم  لتعريف  لضريبي : 93963)5)
رقم  لتعريف  ملوحد للمقاولة : 

111214929111188
تغييف  سم  لشركة

قر ر  لجمعية  لعامة) بمقت�سى 
ذ ت  لنفع  القتصادي) للمجموعة 
 GIE Pricewaterhousecoopers«
ذ ت  لنفع) مجموعة  (،»MAROC

 ((1.111 برأسمال)  القتصادي 
في  لسجل  لتجاري) درهم،) ملسجل 
في  لطابق) 179))3،) ملو ودة  رقم)
57،)حي كاز ) تجزئة) (،Tour CFC (،(9
أنفا،) لحي  لحسني،) لد ر  لبيضاء،)
بتاريخ)1))6وليو)2121)تقرر على و ه)

 لخصوص ما 6لي):
إسم  لشركة:) تغييف  (- ((
تسمى  آلن)  ملجموعة 
 P r i c e w a t e r h o u s e c o o p e r s «

.«MAROC GIE
تحيين  ملادة  لثالثة من عقد) (- (2
تم) كما  و عتماد  لعقد   لتجمع 

تحد6ثه.
لدى) سيتم  إل6د ع  لقانوني 
نشر) بمجرد  محكمة  لد ر  لبيضاء)

هذ   إلعالن.
الستخر ج و إلشارة
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STE LEKHAL ETUDE
SARL AU

تكوين شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لوحيد

بتمارة) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  (212( فبف 6ر) (5 بتاريخ)
 لقو نين  ألساسية لشركة محدودة)
 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد ذ ت)

 ملميز ت  لتالية):
إد رة  ملشورة  لقانونية) (:  لهدف)

ضر ئ4  ملشورة  ملالية و ملحاسبة.
 ملقر):)شارع طارق بن زياد تجزئة)
 2 شقة) (2 ر 6ان) رياض  لحمد مبنى 

تمارة.
بما) رأس  ملال  حدد  (: رأس  ملال)

قدره)11.111))درهم.
من) تد ر  لشركة  (:  لتسييف)
طرف  لسيد  لكحل خالد ملدة غيف)

محدودة.
بكتابة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)
بتمارة) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتاريخ)3))أبريل))212.
 (32699 (: رقم  لسجل  لتجاري)

تحت رقم)5431.
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TECHSOL
تكسول

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

رأسمالها 21.111) درهم
7، زنقة  ملنازيز،  ملعاريف

  لد ر  لبيضاء
تغييف غرض  لشركة

 وتحويل  ملقر  ال تماعي
))-)طبقا ملد والته  ملؤرخة بالد ر)
(،2121 سبتمبف) (28 في)  لبيضاء)
قرر  لشريك  لوحيد،) لسيد)

عبد  للطيف عسري،)ما 6لي):
تغييف غرض  لشركة إلى  لتعد6ن.

 56 من) تحويل  ملقر  ال تماعي 
مكرر،)شارع أبو بكر  لوهر ني،) لطابق)
زنقة) (،7 (: إلى)  ألول،) لد ر  لبيضاء)

 ملنازيز،) ملعاريف،) لد ر  لبيضاء.
تغييف  لفصلين)2)و)4)من  لقانون)

 ألسا�سي.
2)-)تم  إل6د ع  لقانوني لدى كتابة)
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 2121 أكتوبر) (26 بتاريخ)  لبيضاء)

تحت رقم)641)75.
من أ ل  لتلخيص و إلشهار

 ملسيف
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BITUMED
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

مبلغ رأسمالها 2.511.111 درهم
عنو ن مقرها  ال تماعي : الكولين 
))  لطابق  ألول سيدي معروف، 

 لد ر  لبيضاء
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)
تم) بالد ر  لبيضاء،) (2121 سبتمبف)

 تخاذ  لقر ر ت  لتالية):
بمبلغ) في  لرأسمال   لزيادة 
طريق) عن  درهم  (22.511.111
 لحساب  لجاري للشريك،)لرفعه من)
 25.111.111 إلى) درهم  (2.511.111
 225.111 بإصد ر) وذلك  درهم،)
درهم) ((11 فئة) من  حصة  د6دة 

كقيمة  سمية لكل منها.

مقابل  ملساهمة  ملذكورة) في 

22.511.111)درهم،)تم) أعاله بقيمة)

لشركة) حصة  (225.111 تخصيص)

 (ABRAR INVEST( أنفيست) أبر ر 

منها) لكل  درهم  ((11 بقيمة  سمية)

أبر ر) طرف  من  بالكامل  مدفوعة 

.(ABRAR INVEST((أنفيست

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 

23)سبتمبف)2121)تحت رقم)359)2.
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BITUMED
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد

مبلغ رأسمالها 2.511.111 درهم

عنو ن مقرها  ال تماعي : الكولين 

))  لطابق  ألول سيدي معروف، 

 لد ر  لبيضاء

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) بالد ر  لبيضاء،) (2121 6نا6ر) ((4

 تخاذ  لقر ر ت  لتالية):

تعيين  لسيد  ناتي  إلدري�سي)

مسيف   د6د  لشركة) عبد  لحميد،)

.BITUMED

عز  لد6ن،) ند6ر   ستقالة  لسيد 

من مهامه كمسيف للشركة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 

 3)مارس)2121)تحت رقم)7291.
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BITUMED
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

مبلغ رأسمالها 11.111) درهم

عنو ن مقرها  ال تماعي : الكولين 

))  لطابق  ألول سيدي معروف، 

 لد ر  لبيضاء

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) بالد ر  لبيضاء،) (21(9 فبف 6ر) (4

 تخاذ  لقر ر ت  لتالية):

بمبلغ) في  لرأسمال   لزيادة 
من) لرفعه  درهم،) (2.411.111
 2.511.111 إلى) درهم  ((11.111
درهم،)وذلك بإصد ر)24.111)حصة)
كقيمة) درهم  ((11 فئة) من   د6دة 

 سمية لكل منها مدفوعة بالكامل.
مقابل  ملساهمة  ملذكورة) في 
تم) درهم،) (2.411.111 بقيمة) أعاله 
لشركة) حصة  (24.111 تخصيص)
 (ABRAR INVEST( أنفيست) أبر ر 
منها) لكل  درهم  ((11 بقيمة  سمية)
أبر ر) طرف  من  بالكامل  مدفوعة 

.(ABRAR INVEST((أنفيست
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (4 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)9)21)تحت رقم)5467.
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FIDUHAS
حي  لسالم بلوك)4))رقم)62))سيدي سليمان

RAM PRO
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي حرر بسيدي)
(،212( ديسمبف) ((6 في) سليمان 
وضعت) قد  منه،) أصل  و ملودع 
 لقو نين  ألساسية لشركة محدودة)

 ملسؤولية خصائصها كالتالي):
.RAM PRO(:(لتسمية 

أهد ف  لشركة):)منعش عقاري.
 ملقر  ال تماعي):)إقامة ود د  هان)
ز وية شارع بئف  نزر ن وشارع  ملغرب)

 لعربي  لشقة)2)سيدي سليمان.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تقييدها بالسجل  لتجاري.
 لرأسمال):)51.111)درهم مقسمة)
درهم) ((11 حصة من فئة) (511 إلى)

مقسمة كالتالي):
 (7.111 (: بدر  لرحموني)  لسيد 

درهم.
(: نصر  لد6ن  لرحموني)  لسيد 

6.511))درهم.
 (6.511 (:  لسيد رشيد  لرحموني)

درهم.
:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

 لسيد مصطفى عو د.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بسيدي)

 212( ديسمبف) (29 بتاريخ) سليمان 
رقم)360/2021.

155 P

TOP LINKER
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

لشريك وحيد
رأسمالها 31.111 درهم

 ملقر  ال تماعي : شارع  لحسن 

 لثاني إقامة يسمينة عمارة ب
رقم 45 تمارة

 لسجل  لتجاري بالرباط تحت
رقم  3)952

بمقت�سى محضر للشريك  لوحيد)

ذ ت) شركة  (TOP LINKER لشركة)

وحيد،) لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 
 ملنعقد بتاريخ)31)نوفمبف))212)تقرر)

ما 6لي):

على  لحساب  لنهائي)  ملصادقة 

للتصفية.

إلى  ملصفي) وصل  إلبر ء) منح 

 لسيد عبد  لرحيم عسو.

بصفة) وإغالقها  تصفية  لشركة 

نهائية.

هذه) لكل  تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لوثائق 

تحت) (2122 فبف 6ر) (2 بالرباط بتاريخ)
رقم)779)2).
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CAMELIA PROD
SARL AU

رأســمالها : 91.111 درهــــم

 RDC(N° 436 RESIDENCE

ANNASR(GH 436 TEMARA

 لزيادة في رأسمال  لشركة
في مؤرخ  عرفـــي  عـــــقد   بمقت�سى 

مسيف) قرر  قـــد  (،2122 6نا6ر) ((8   

شركة)»CAMELIA PROD«)ما 6لي):

))-) لزيادة في رأســمال  لشركـة من)

91.111)درهــــم إلى)311.111)درهم.
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تحيين  لقانون  ألسا�سي) (- (2

للشركة.

تم  إل6د ع  لقانوني  ألول بكتابة)

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
بتاريخ)24)6نا6ر)2122)رقم)533)2).
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STAY IN MEDIA
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

شريك وحيد
رأسمالها 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : شقة رقم 4 طابق 

 ألول عمارة قادر مرس  لخيف تمارة

تأسيس شركة
بمقت�سى  لعقد  لعرفي بتاريخ)2) 

2122)تم وضع قو نين  لشركة) 6نا6ر)

ذ ت  ملميز ت  لتالية):

 STAY IN MEDIA (:  لتسمية)

.SARL AU

 لشكل  لقانوني):)شركة محدودة)

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد.

 لغرض  ال تماعي بإ6جاز):

))-)خدمات  ملعلومات  لتجارية.

مو قع) وتصميم  در سة  (- (2

 النتفنت أو غيفها.

3)-) الستشار ت  إلد رية.

 ملدة):)حددت في)99)سنة.

 4 رقم) شقة  (:  ملقر  ال تماعي)

طابق  ألول عمارة قادر مرس  لخيف)

تمارة.

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحصة  لو حدة):

(: قاد6ري) عبد  لجليل   لسيد 

111))حصة.

عبد  لجليل) :) لسيد   ملسيف)

قاد6ري.

تم لدى كتابة) (:  إل6د ع  لقانوني)

تمارة) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم) تحت  (2122 6نا6ر) (27 بتاريخ)
7316)رقم  لتقييد بالسجل  لتجاري)

بتمارة))3524).
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LUMIA ARCHITECTS
شركة محدودة  ملسؤولية

ذ ت شريك وحيد
رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : 36 شارع موالي
عبد  لرحمان مكت4

رقم 3 إقامة ندى 2 -  لقنيطرة
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفيوسجل) (: أوال)
(،2122 6نا6ر) ((3 بتاريخ) بالقنيطرة،)
لشركة) حرر  لقانون  ألسا�سي 
ذ ت) محدودة  ملسؤولية  ملحدودة 
تحمل  ملو صفات) وحيد  شريك 

 لتالية):
LUMIA ARCHITECTS(:(لتسمية 

 لهدف):)هدف  لشركة):
ومقاولة)  لهندسة  ملعمارية 

 لد6كور.
 ملقر  ال تماعي):)36)شارع موالي

عبد  لرحمان مكت4 رقم)3)إقامة)
ندى)2)-) لقنيطرة.
 ملدة):)99)سنة.

حدد رأس) (:  لرأسمال  ال تماعي)
 ملال في مبلغ)11.111))درهم مقسمة)
درهم) ((11 حصة بقيمة) ((111 على)
للحصة  لو حدة مخصصة للشريك)

 لوحيد.
 آلنسة عتابن ملياء):)111))حصة.
قبل) من  تد ر  لشركة  (:  إلد رة)
مزد دة) ملياء،)  ملسيفة  آلنسة عتابن 
في)6))أكتوبر)993))مغربية،) لحاملة)
رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.G626(35
من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3)ديسمبف.
إلنشاء) (%5 تقتطع) (:  ألرباح)
ويخصص)  ملال  الحتياطي  لقانوني 
 لفائض حس4 قر ر  لشريك  لوحيد.
كافة) تسد6د  تم  (:  لحصص)
 (11.111 قدره) بما  نقد    لحصص 

درهم.)أودعت في صندوق  لشركة.
ثانيا):) إل6د ع  لقانوني):)باملحكمة)
فاتح) بتاريخ  بالقنيطرة   البتد ئية 
تسجيل  لشركة) وتم  (2122 فبف 6ر)

بالسجل  لتجاري تحت رقم)64137.
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 لسفار خالد

خبيف محاس4)

 POLYCLINIQUE

 INTERNATIONALE RIAD

ANNAKHIL
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 Sect. 11, Bloc(W, Lot 4,

 Angle(avenue(ANNAKHIL(et

Autoroute(Hay(Riad, RABAT
زيادة  لرأسمال وبيع حصص 

 لرأسمال
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)

بتاريخ)1))سبتمبف))212،)قرر  لجمع)

 611  لعام غيف  لعادي  ملو فقة على)

حصة  لتي هي في ملك بر همي ر�سى)

محمد) لفائدة  لغيسا�سي  سليمان 

 عفر.

كما قرر  لجمع  لعام غيف  لعادي)

بقيمة) رأسمال  لشركة  في   لزيادة 

إلى) لحمله  درهم  (21.111.111

بإنشاء) وذلك  درهم  (26.111.111

خالل) من  سهم  د6د  (211.111

تصفية  لحسابات  لجارية للشركاء.

تحيين) وبالتالي قرر  لجمع  لعام 

 لنظام  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (2 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2122)تحت رقم)784)2).
للخالصة و إلشهار
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N.A.S GRAND SERVICE
ش.م.م

زنقة بوقنادل رقم 75 حي  لشيخ 

 ملفضل سال

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال،)

بتاريخ)6)6نا6ر)2122،)قد تم تأسيس)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 N.A.S GRAND (:  لتسمية)

SERVICE

 لهدف  ال تماعي):)أشغال  لبناء.

مقاولة  لتنظيف.

سند6ك عمار ت.

رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحصة  لو حدة
سعيد حياط):)111))حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.
من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
زنقة بوقنادل رقم 75 حي  (:  ملقر)

 لشيخ  ملفضل سال.
 ملسيف : سعيد حياط.

 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
.38(98
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LAILA EL MBARKI
ش.م.م

شارع  لنصر قطاع  لنهضة رقم 
2221  لعيا6دة سال

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال،)
تم) قد  (،212( ديسمبف) ((7 بتاريخ)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس 

 ملحدودة
LAILA EL MBARKI(:(لتسمية 

مستحضر ت) (:  لهدف  ال تماعي)
 لتجميل))تا ر  ملنتجات(.

درهم) (61.111 (: رأسمال  لشركة)
مقسمة إلى)611)حصة من فئة)11) 

درهم للحصة  لو حدة):
ليلى  لغز لي):)311)حصة.

حكيم  ملباركي):)311)حصة
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.
من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر):)شارع  لنصر قطاع  لنهضة)

رقم)2221) لعيا6دة سال.
 ملسيف : ليلى  لغز لي.

 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
.38(95
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CASARIM
ش.م.م

رقم 37 ز وية شارع عقبة وشارع 
سبو  قامة ) 
أكد ل -   لرباط

تفويت حصص   تماعية -  ستقالة 
مسيف سابق - تعيين مسيف  د6د

ملحضر  لجمع  لعام) تبعا  (- ((
 2( 6وم) بالرباط   الستثنائي  ملؤرخ 
شركة) شركاء) قرر  (212( أكتوبر)
محدودة) شركة  (»CASARIM«

 ملسؤولية ما 6لي):
 ملصادقة على تفويت)511)حصة)
تمتلكها  لسيدة)   تماعية  لتي 
نعيمة  لوردي لفائدة  لسيدة حياة)

 لد6ن شكري.
نعيمة) قبول  ستقالة  لسيدة 

 لوردي من منصبها كمسيفة.
حياة  لد6ن) تعيين  لسيدة 
لشركة) كمسيفة  د6دة  شكري 

.«CASARIM«
تعد6ل في  لقانون  ألسا�سي.

لدى) تم  (: -) إل6د ع  لقانوني) (2
 ملحكمة  لتجارية بالرباط 6وم)5)6نا6ر)

2122)تحت رقم  إل6د ع)224)2).
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AL - SO JARDIN
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE : 200.000
DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : DR(ZERDAL
AMEUR, BOUKNADEL(SALE

تفويت حصص
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تمت) (212( نوفمبف) (29 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
بورد 6م خد6جة) تفويت  لسيدة 
حصة) (361 أصل) من  حصة  (361

لفائدة  لسيد  لقرقار عبد هللا)؛
تفويت  لسيد  لقرقار عالء) لد6ن)
حصة) (331 أصل) من  حصة  (331

لفائدة  لسيد  لقرقار عبد هللا)؛

سليمان) تفويت  لسيد  لقرقار 

حصة) (331 أصل) من  حصة  (331

لفائدة  لسيد  لقرقار عبد هللا)؛

 311 تفويت  لسيد  لقرقار عمر)

حصة لفائدة) (311 حصة من أصل)

 لسيد  لقرقار عبد هللا.

للشركة) تغييف  لشكل  لقانوني 

ذ ت) محدودة  ملسؤولية  شركة  إلى 

 لشريك  لوحيد.

 ستقالة  لسيد  لقرقار عمر من)

تسييف  لشركة وتعيين  لسيد  لقرقار)

غيف) ملدة  للشركة  مسيف  هللا  عبد 

محدودة)؛

تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

مكت4) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بسال) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

6وم)3)6نا6ر)2122)تحت رقم)4.
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NU-MIND
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) (،212( نوفمبف) (4 بتاريخ)  لرباط،)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة.

NU-MIND SARL(:(لتسمية 

تقد6م) (:  لهدف  ال تماعي)

خدمات  إلستشارة لألفر د و لشركات)

و ملنظمات  لعامة أو  لخاصة)؛

في  إلستف تيجيات،)  الستشارة 

نظام  ملعلومات،)  لتنظيم،) إلد رة،)

 ملو د  لبشرية،) لتسويق و التصال،)

من  لتصميم إلى  لتنفيذ)؛

تدري4 شخ�سي للمهنيين و ألفر د)

في إد رة  إلد رة وتطوير  ألعمال)؛

و إلستشارة) أنشطة  إلتصال 

وتنفيذ) تحد6د  نظام  ملعلومات،) في 

 ستف تيجية  لتحول  لرقمي)؛

في) و ملساعدة  و لتأطيف   لتكوين 

حمالت  لتسويق) وتنفيذ  تصميم 

 إللكتفوني.
رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحصة  لو حدة.

نو ل  لتاوتي)511)حصة)؛

 مال بلمشري)511)حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 4 شارع  ألبطال رقم) ((5 (:  ملقر)

أكد ل  لرباط.

و مال) نو ل  لتاوتي  (:  ملسيف)

بلمشري.)
(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(56633
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 CANNY CIVIL

ENGINEERING
SARL AU

 لسجل  لتجاري )6734)

تـأسـيـس 
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)

وضع) تم  (2122 6نا6ر) ((1 تاريخ) في 

محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

وذ ت) و حد  ملؤسس   ملسؤولية 

 ملو صفات  لتالية):

 CANNY CIVIL (:  لتسمية)

ENGINEERING
 31 رقم  لعمارة) (:  ملقر  ال تماعي)
زنقة موالي  حمد  لوكيلي) (8  لشقة)

حسان  لرباط.

حدد  لرأسمال) (:  لرأسمال)

مقسمة) درهم  ألف  مائة  ((11.111

إلى)111))درهم.

للدر سات) مكت4  (:  لغرض)

و لهندسة  ملدنية)؛

 الستشار ت في  لتسييف.

 ملسيف):) لسيد بوتور سعد.

تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)

 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط)

تحت) باملحكمة  لتجارية  لرباط 

 لرقم)558)2).
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CODIPSE

SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد

رأسمالها : 11.111) درهم

سجل تجاري رقم 7)575)  لرباط

في مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�سى 

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (24

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

باملميز ت) وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لتالية):

 : للشركة   السم  لقانوني 

 CODISPE SARL AU

تطوير) (:  لهـــــــــــدف  ال ــــــــــــتماعي)

في  لنظم) و إلستشارة  برمجة 

 ملعلوماتية)؛

وبيع) شر ء) وتصد6ر   ستيف د 

 ملعد ت  ملعلوماتية)

رأسمال  لشركـة):)11.111))درهم)

مقسمة إلى)111))حصة من فئة)11) 

درهم محمد  محند)111))حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

شقة) (31 رقم)  ملـــــــــــقر  ال تماعي:)

لوكيلي) أحمد  موالي  زنقة  (8 رقم)

حسان  لرباط.

 ملسيف):)محمد  محند.

كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

تحت) (02/02/2022 بتاريخ) بالرباط 

رقم))76)2).
)بمقت�سى مقتطف وبيان

 ملسيف
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CHAZY MODE
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : ) شارع ال غوتا 
سيدي مؤمن إقامة  لياسمين رقم 

ب 3)1  لبيضاء
RC N°5(6((3

محرر) عرفي  محضر  بمقت�سى 
 2122 6نا6ر) (6 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)

تمت  لتغيف ت  لتالية بالشركة):
 ملو فقة على نقل ملكية  ألسهم)
بين  لسيدة خد6جة شافي  لتي نقلت)
خمسمائة))511()سهم للسيدة زين4)

شافي)؛
 ستقالة خد6جة شافي من منصبها)
شافي) زين4  وتعيين  مشارك  كمد6ر 

كمد6ر وحيد للشركة.
نقل  ملكت4  ملسجل إلى  لعنو ن)
سيدي) غوتا  ال  شارع  (( (:  لتالي)
 1(3 مؤمن إقامة  لياسمين رقم ب)

 لد ر  لبيضاء)؛
 SARL تغييف  لشكل  لقانوني من)

إلى SARL AU)تحد6ث  ألنظمة)؛
(: سيكون) تحد6ث  لهدف  لذي 

 ستيف د وتصد6ر  ميع  ملنسو ات.
CHAZY MODE(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)
 ملسؤولية  ملحدودة شريك وحيد.

 لهدف  ال تماعي):)))شارع ال غوتا)
سيدي مؤمن إقامة  لياسمين رقم ب)

3)1) لد ر  لبيضاء.
 ملدة):)99)سنة.

درهم) ((11.111 (: رأس  ملال)
حصة   تماعية) ((111 ل) مقسمة 
مكتتبة) للحصة،) درهم  ((11 بقيمة)
إلى) (( ومرقمة من) ومحررة بالكامل،)

111))موزعة كما 6لي):
 لسيدة زين4 شافي):)111))حصة.
 لسنة  ال تماعية):)من فاتح 6نا6ر)

إلى))3)ديسمبف.
شافي) زين4  :) لسيدة   لتسييف)

مسيفة للشركة ملدة غيف محددة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819412.
لإلشارة و لبيان

 ملسيف زين4 شافي
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FIATRAS CONSULTING
SARL

بعد عقد  لجمع  لعام غيف  لعادي)
 212( نوفمبف) (22 بتاريخ) للشركة 
زنقة و د) (6( (:  ملو ودة باملقر  لتالي)

سبو شقة)))) كد ل  لرباط.
بيع  لحصص  ال تماعية):) لسيد)
حسن  لصابر وكريم  طر �سي 6بيعان)
حصة   تماعية) (511 مائة) خمس 
بالشركة) 6متلكانها  منهما  و حد  لكل 
للسيد) (FIATRAS CONSULTING  :

عادل بن  لون.
مسيف) وتعين   ستقالة  ملسيف6ن 

 د6د.
كريم  طر �سي)  ستقالة  لسيد 
وتعيين) حسن  لصابر  و لسيد 
 لسيد عادل بن  لون كمسيف  د6د)

للشركة.
أعمال) إلى  نشاط  لشركة  تغييف 
 SARL(بناء)وتغييف  لوضع  لقانوني من

 SARL AU(إلى
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
ديسمبف) (27  لتجارية بالرباط بتاريخ)

)212)تحت  لرقم)21876).
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ASJEN TRANS
SARL

بعد عقد  لجمع  لعام غيف  لعادي)
 21(8 6وليو) (9 بتاريخ) للشركة 
مرك4  ألحد) (:  ملو ودة باملقر  لتالي)
3)س ر غزنا6ة)  لجد6د عمارة ب رقم)

طنجة.
(: بيع  لحصص  ال تماعية)
تسعة) 6بيع  د6ن  نور   لسيد  بيلو 
وأربعون)49)حصة   تماعية 6متلكها)
للسيد) (ASJEN TRANS بالشركة)

محمد بنعيسة)؛
 لسيد  بيلو نور د6ن 6بيع و حد)
حصة   تماعية) (5( وخمسون)
 ASJEN TRANS بالشركة) 6متلكها 

للسيد  سامة خضار.
مسيف) وتعيين   ستقالة  ملسيف 

 د6د.
تقد6م  ستقالة  لسيد  بيلو)
نورد6ن وتعيين  لسيد  سامة خضار)

كمسيف  د6د للشركة.

إضافة نشاط تجاري.
تجاري  د6د) نشاط  إضافة  تم 

بالشركة)) الستيف د و لتصد6ر(.
باملحكمة  لتجارية) تم  إل6د ع 
 21(8 أغسطس) (3 بتاريخ) بطنجة 

تحت  لرقم)6272)2.
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STE RIAD OCRE
S.A.R.L A.U
رياض  وكر)

 ملقر  ال تماعي : تجز ة د 261 
 ماعة حربيل شطر رقم 8 

تامنصورت مر كش
بمو 4  لجمع  لعام) (/I
)))أكتوبر)  الستثنائي  ملنعقد بتاريخ)
رياض  وكر) شركة  صادقت  (212(

على  لتعد6الت  لتالية):)
شركة) »رياض  وكر«) حل شركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذي  لشريك)

 لوحيد.
عبد  ملالك) تعيين  لسيد 
في) مغربي  لجنسية  ملزد د  حد ني 
للبطاقة) و لحامل  (01/01/1962
كمصفي) (P(12(66 رقم)  لوطنية 

قانوني للشركة.
تحد6د مقر  لتصفية في  لعنو ن)
261) ماعة حربيل) تجز ة د) (:  لتالي)

شطر رقم)8)تامنصورت مر كش
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  (/II
 لضبط للمحكمة  لتجارية بمر كش)
تحت) ذلك  و  (19/11/2021 بتاريخ)

رقم)29692).
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 SOCIETE LAMZOUDIA
«M’ZOUDIA«

S.A.R.L A.U
شركة ملزوضية
»م« مزوضية

 ملقر  ال تماعي : 2) مكرر شارع 
موالي رشيد كيليز 

مر كش.
 لسجل  لتجاري رقم 4379

بمو 4  لجمع  لعام  الستثنائي)
بتاريخ)) بمقر  لشركة   ملنعقد 
صادق  لشريك) (06/12/2021

 لوحيد للشركة على ما 6لي): 

للشركة) *تحويل  ملقر  ال تماعي 
لعبيد) كد6ة  إلى  لعنو ن  لجد6د):)

طريق  لد ر  لبيضاء)مر كش
مستوى) على  *تعد6ل  ألنشطة 

 لضريبة  ملهنية:
6ؤكد  لجمع  لعام غيف  لعادي أن)
 ألنشطة  لتي تقوم بها  لشركة و لتي)
6ج4 أن تظهر على ضريبة  ملهنة هي:

•) لغاز ت  ملضغوطة أو  ملسالة أو)
 ملذ بة)) لبيع بالجملة(.

•)تا ر  ملة ملو د  لبناء.
بالسيار ت  لتي) نقل  لبضائع  (•
تساوي حمولتها  ملعتمدة أو تزيد عن)

ً
5))طنا

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  ()II.
 لضبط للمحكمة  لتجارية بمر كش)
تحت) وذلك  (10/01/2022 بتاريخ)

رقم)611)3).
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 SOCIETE MARRAKECH
CROSS CIRCUIT

S.A.R.L AU
 ملقر  إل تماعي:  لحوز تحناوت 
قيادة و عمالة تمصلوحت مر كش

 لسجل  لتجاري رقم : 5))42
I/))بمو 4  لجمع)) لعام  الستثنائي)
بتاريخ26/02/2021صادق)  ملنعقد 
على) للشركة   لشريك  لوحيد 

 لتعد6الت  لتالية):
كروس) »مر كش  شركة) حل 
ذ ت  ملسؤولية) شركة  سيفكوي‹‹)

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.
بالل)) عبا�سي  تعيين)) لسيد 
و لحامل) للجنسية  ملغربية   لحامل 
 لبطاقة  لتعريف  لوطنية
قانوني) كمصفي  ( ES814493 رقم)

للشركة.
تحد6د مقر  لتصفية في  لعنو ن)
 لتالي  لحوز تحناوت قيادة و عمالة)

تمصلوحت مر كش.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  (II
 لضبط للمحكمة  لتجارية بمر كش)
تحت ذلك  و  (2021/07/07  بتاريخ)

رقم))2578).
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AG AUTO
SARL AU

محرر)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
03/01/2022)تم تكوين نظام أسا�سي)
لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

شريك وحيد))خصائصها كالتالي):
  « AG AUTO«(:(لتسمية 

 لهدف):)تمارس  لشركة  ألهد ف)
 لتالية:)

 *) ستيف د  لسيار ت  لجد6دة
و  ملستعملة

*) الستيف د و  لتصد6ر
معد ت  إلسعاف) *) ستيف د 

و لعتاد
ك) ((7 قطاع) (:  ملقر  ال تماعي)
)،) ملكت4  ألول) رقم) بورونيا  زنقة 
حي  لرياض) عند  ملدخل  أل6من 

 لرباط.
رأس  ملال  ال تماعي):)عشرة ألف))
مائة) إلى  مقسم  ()(1.111( درهم)
حصة قيمة كل و حدة مائة) ()(11(

درهم))11)).
 لتسييف:)تم تعيين)) لسيد  لحسن)
 لقصري  لحامل  لبطاقة  لتعريف)
كمسيف) (R226411 رقم)  لوطنية 

وحيد للشركة وملدة غيف محدودة.
وضع) تم   إل6د ع  لقانوني 
كتابة  لضبط) لدى   مللف  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

 لسجل  لتجاري)57553).
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LED MOTORS
SARLAU

محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
19/01/2022)تم تكوين نظام أسا�سي)
لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

شريك وحيد))خصائصها كالتالي:
LED MOTORS(:(لتسمية 

 لهدف):)تمارس  لشركة  ألهد ف)
 لتالية:)

  ستيف د  لسيار ت  لجد6دة)
و  ملستعملة.

 الستيف د و  لتصد6ر.
معد ت  إلسعاف   ستيف د 

)و  لعتاد).

بلوك) (2 :) مل) ) ملقر  ال تماعي) (
حي يعقوب  ملنصور) (،65( رقم) س،)

 لرباط.
رأس  ملال  ال تماعي):)عشرة آالف))

مائة) إلى  مقسم  ()(1.111( درهم)

حصة قيمة كل و حدة مائة) ()(11(

درهم))11)).

عماد) تم تعيين  لسيد:) (:  لتسييف)

لبطاقة  لتعريف) ( لشكر  لحامل)

كمسيف) (RC28(99 رقم)  لوطنية 

وحيد))للشركة وملدة غيف محدودة.

وضع) تم   إل6د ع  لقانوني 

كتابة  لضبط) لدى   مللف  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

 لسجل  لتجاري)57555).
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JR IMPRIMERIE
SARL AU

 25 محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تكوين نظام أسا�سي) (2122 6نا6ر)

لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

شريك وحيد))خصائصها كالتالي:

JR IMPRIMERIE(:(لتسمية 

 لهدف):)تمارس  لشركة  ألهد ف)

 لتالية:)

 لطباعة)؛

تصميم  نتاج  العمال  الشهارية.
ر يس) زنقة  (:  ملقر  ال تماعي)

1)) لقبيبات) 6)شقة) مارسيل عمارة)

 لرباط.
ألف)) مئة  (: رأس  ملال  ال تماعي)

ألف) إلى  مقسم  ()(11.111( درهم)

)111)()حصة قيمة كل و حدة مائة)

درهم))11)).

تم تعيين  لسيد:) الل) (:  لتسييف)
لبطاقة  لتعريف) ( ر في  لحامل)

كمسيف) (A37(4(3 رقم)  لوطنية 

وحيد))للشركة وملدة غيف محدودة.

وضع) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)

كتابة  لضبط) لدى   مللف  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

 لسجل  لتجاري))5755).
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BUSINVEST
بمقت�سى  مع عام  ستثنائي حرر)

في  لرباط)27)6نا6ر)2122)قرر شركاء)
شركة)BUSINVEST)ما 6لي):

زيادة رأس  ملال):
بمبلغ) مال  لشركة  رأس  زيادة 
ألف) ثالثمائة  درهم() (311.111(
درهم لزيادة رأس  ملال من))11.111) 
درهم()مائة ألف درهم إلى))411.111 
أربعة مائة ألف درهم بإنشاء) درهم()
سهم  د6د) ()3111( آالف) عشرة 
لكل) درهم() ((11( بقيمة مائة درهم)

سهم
وستحمل  ألسهم  لجد6دة  ألرقام)
من)111))إلى)4111،)وستمنح حقوقا)

من هذه  لسنة  ملالية)؛
سيتم تنفيذ زيادة رأس  ملال من)

خالل  ملساهمة  لنقد6ة.
من  لقانون) (7 و) (6 تعد6ل  ملو د)

 ألسا�سي للشركة.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتمارة) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بتاريخ فاتح فبف 6ر) (736( تحت رقم)

.2122
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 RESIDENCE AL MADINA
.S.A.R.L

إقامة  ملد6نة ش. م. م.
ش.م.م. 

برأسمال 11.111,11) درهم
إقامة  ملنصور، زنقة موالي 

سليمان،  لرباط
ICE : 003.005.223.000.061

تسجيل شركة محدودة  ملسؤولية في 
 لسجل  لتجاري

بتاريخ مؤرخ  عرفي   بعقد 
بالرباط) ومسجل  (2122 6نا6ر) فاتح 
إحد ث) ( تمَّ (،2122 6نا6ر) (2( بتاريخ)
قانون أسا�سي  د6د لشركة محدودة)

 ملسؤولية خصائصها كالتالي):
 لتسمية):)»إقامة  ملد6نة ش.)م.)م«.
 لشركاء):) لسيد عبلو س  لعربي،)

.A 68.749(ب.و.)عدد

ب.و.) وردني،) فطيمة   لسيدة 
.A ((1.371(.عدد

:) لنشاط) أهد ف  لشركة)
 لعقاري.

إقامة  ملنصور،) (:  ملقر  ال تماعي)
زنقة موالي سليمان،) لرباط.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
تسجيل  لشركة بالسجل  لتجاري.

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)
فئة) من  حصة  ((.111 إلى) مقسمة 
11))درهم موزعة بين  لشركاء)بمعدل)
عبلو س  لعربي) للسيد  حصة  (999
وحصة و حدة للسيدة فطيمة وردني.
عبلو س) عين  لسيد  (:  لتسييف)
 لعربي،)ب.و.)عدد)A 68.749)كمسيف)
غيف) ملدة  وتسييف  لشركة  لتمثيل 
محددة مع إعطائه كافة  لصالحيات)
تبعا للفصل)5))وما تبعه من  لقانون)
ملزمة) ) لشركة  وأصبحت)  ألسا�سي 

بامضاءه.
 لسنة  ال تماعية):)من فاتح 6نا6ر)

إلى))3)ديسمبف.
 ألرباح):)5%)مخصصة لالحتياطي)
 لقانوني،)و لباقي 6قسم على  لشركاء)

حس4 حصصهم.
تم  إل6د ع) (:  لسجل  لتجاري)
ضبط  ملحكمة) كتابة  لد    لقانوني 
28)6نا6ر)  لتجارية ملد6نة  لرباط 6وم)
وتم) ((2(.715 عدد) تحت  (2122
بالسجل  لتجاري) تسجيل  لشركة 

تحت عدد)57.463).
مقتطف وبيان لإلشهار
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FADILI TAAMIR
 لصفة  لقانونية : شركة محدودة 

 ملسؤولية بمساهم وحيد
(: في) تاريخ تسجيل  لعقد  لعرفي 
تحمل) و لتي  بتمارة،) (2122 6نا6ر) (3

 لخصائص  لتالية):
أعمال) (:  لهدف  ال تماعي)

 لهندسة  ملعمارية.
رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحصة  لو حدة.
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(: :) لسيد فضيلي حمزة)  لتوزيع)

)111)()ألف حصة بقيمة)11))درهم)

لكل منها.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 ملقر  إل تماعي):)تجزئة سكيكيما)

فتح  لخيف حي و دي  لذه4)-)تمارة.

 لتسييف):) لسيد))فضيلي حمزة.
بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

35323))بمد6نة تمارة.
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LINKIUM مقاولة
SARL AU

 لحل  لنهائي
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 MR. قرر) (2122 6نا6ر) (24 (  ملنعقد)

PIERRE ERIC ALAMERCERY)مسيف)

شركة)LINKIUM SARL AU  لشركة 

 (1.111 رأسمالها  في  لتصفية، 

زنقة ضا6ة عو   6 مقرها  ال تماعي 

 لطابق 4  لشقة 6) أكد ل  لرباط.

بسب4  للشركة   لحل  لنهائي 

 لوضع  لصافي للشركة.

 لتسجيل):)تم  لتسجيل باملحكمة)

فبف 6ر) فاتح  6وم  بالرباط   لتجارية 

2122)تحت  لرقم)5)7)2).
ملخص من أ ل  لنشر
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 SOCIETE IVOIREBUSINESS

MAROC
تعد6ل

6نا6ر) (25 بتاريخ) قر ر  بمقت�سى 

ذ ت  في  لرباط  لشركة  (2122

و حد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

 SOCIETE IVOIREBUSINESS MAROC

4) لشقة) في زنقة ضا6ة عوة  لطابق)

ذ ت  لرأسمالية) أكد ل  لرباط  ((6

1.111))درهم قرر  لشركاء)ما 6لي):

زيادة رأس  ملال):
زيادة) قرر  ملساهم  لوحيد 
 (1.111 رأس  ملال  لحالي  لبالغ)
ليصبح) درهم  (21.111 بمبلغ) درهم 
درهم عن طريق) (31.111 مجموعها)
إنشاء)211)سهم  د6د بقيمة))11)) 
دفع  ألسهم) 6تم  سهم.) لكل  درهم 
خالل  ملساهمات) من   لجد6دة 

 لنقد6ة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 لتجارية بالرباط بتاريخ فاتح فبف 6ر)

2122)تحت  لرقم)4)7)2).
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AUTO LARIOS مقاولة
SARL AU

 لحل  لنهائي
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
قررت) (2122 6نا6ر) (24  ملنعقد)
 لسيدة بديعة  لعمر ني مسيفة شركة)
AUTO LARIOS SARL AU  لشركة 
 (11.111 رأسمالها  في  لتصفية، 
زنقة   6  : مقرها  ال تماعي  درهم 
 (6 4  لشقة  عوة  لطابق  ضا6ة 

أكد ل  لرباط
بسب4  للشركة   لحل  لنهائي 

 لوضع  لصافي للشركة.
 لتسجيل : تم  لتسجيل باملحكمة 
 لتجارية بالرباط 6وم 2 فبف 6ر 2122 

تحت  لرقم 772)2).
ملخص من أ ل  لنشر
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DERMA - MINCEUR مقاولة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس
بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 
8))6نا6ر)2122)في  لرباط،)تم تحرير)
لشركة ذ ت مسؤولية محدودة  لتي)

تحمل  ملميز ت  لتالية):
 DERMA - مقاولة) ( (:  لتسمية)
مسؤولية  ذ ت  شركة   MINCEUR

محدودة.
للياقة  لبدنية  مركز   :  لهدف 

و لجمال و لعافية - أ هزة طبية.

بين  شارع   :  ملقر  ال تماعي 
25  لطابق  لثالث  عمارة   لويد ن 

شقة 1) أكد ل  لرباط.
مدة قيام  لشركة : 99 سنة  بتد ء 

من تاريخ تأسيسها  لنهائي.
ب  6قدر   : رأسمال  لشركة 
1.111) درهم مقسم إلى 11) حصة 
من فئة 11) درهم للو حدة موزعة 

كالتالي :
عصام  لوكيلي 61 حصة ؛

رباب  لفار�سي 41 حصة.
 لتسييف و إلمضاء : تسيف  لشركة 
من طرف عصام  غيف محدودة  ملدة 

 لوكيلي ؛
بتوقيع  ملزمة  تصبح  لشركة 

عصام  لوكيلي.
 لسنة  ملالية : من فاتح 6نا6ر إلى 

)3 ديسمبف من كل سنة.
تقسيم  ألرباح : بعد  قتطاع 5% 
كاحتياط قانوني، 6وزع  لباقي حس4 

قر ر  لشركاء.
 لتسجيل : تم  لتسجيل باملحكمة 
 لتجارية للرباط 6وم 2 فبف 6ر 2122 

تحت رقم )5753).
ملخص من أ ل  لنشر
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شركة ب.م.غ األندلس
ش.م.م

تجزئة  ألندلس رقم 31 حي  لسالم 
سال

ملحضر  لجمع  لعام) تبعا 
فاتح) بتاريخ  للشركاء)  إلستثنائي 
في  لرباط) )212،) ملسجلة  أكتوبر)
بتاريخ)4)أكتوبر))212،)تقرر ما 6لي):

ب.م.غ  ألندلس) شركة   نحالل 
ش.م.م.

محمد) مرون  تعيين  لسيد 
كمصفي للشركة.

تجزئة) في  مقر  لتصفية  تثبيت 
 ألندلس رقم)31)حي  لسالم سال.

كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
بسال،) باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 
تحت عدد) (212( بتاريخ فاتح فبف 6ر)

.38251
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HIBALUX CAFE
SARL AU

تصفية  لشركة
تعيين  ملصفي

تحد6د مقر  لتصفية
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملنعقد بتاريخ)1))ديسمبف))212)قرر)
 HIBALUX لشركة)  لشريك  لوحيد 

CAFE)ما 6لي:
حل  لشركة  لسابق ألو نه.

تعيين  لسيد لبيض فؤ د كمصفي)
وتحد6د مقر  لتصفية بحي) للشركة،)
 584 رقم) إضافي  سكتور)))  لسالم 

سال.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) بسال   إلبتد ئية 

2122)تحت رقم)38241.
من أ ل  الستخالص و لبيان
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مكت4  إلستشارة)

FIDUTEMA

ش.م.م
رقم)36))شارع  لقاهرة  لطابق  ألول شقة رقم)

))كومطر ف)))تمارة

 لهاتف):)1537644248

 لفاكس):)1537644764

 SOLIDARITY
 DEVELOPMENT

SARL AU
ش.م.م

 ذ ت  لشريك  لوحيد
 لكائن مقرها : رقم 45 شارع فرنسا 

شقة 8 أكد ل  لرباط
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 22)6نا6ر)2122)قد تم تأسيس شركة)
  SOLIDARITY DEVELOPMENT

.SARL AU
 SOLIDARITY (:  لتسمية)

.DEVELOPMENT SARL AU
ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
 (11.111.11 (: رأسمال  لشركة)

درهم.
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 لهدف  إل تماعي):

منعش عقاري.

في  ألشغال  ملختلفة) مقاول 

وأشغال  لبناء.

 لشركاء):)

محمد صالح  لد6ن)111))حصة.

صالح  لد6ن) محمد  (:  لتسييف)

مسيف للشركة.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

تم  لتقييد) (:  إل6د ع  لقانوني)

بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية)

بالرباط تحت رقم))5748).
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 HOLDING FINANCIERE ET

 D’INVESTISSEMENT DU

DETROIT

SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 في طور   لتصفية

إنهاء تصفية  لشركة
إثر  نعقاد  لجمع  لعام)

 25 بتاريخ)  لعادي  ستثنائيا 

لشركة  ملسماة) (،212( ديسمبف)

 HOLDING FINANCIERE ET

 D’INVESTISSEMENT DU

ذ ت  شركة   DETROIT SARL

مسؤولية محدودة في طور  لتصفية، 

مقرها  درهم،   211.111 رأسمالها 

 إل تماعي بطنجة 7، زنقة  ملكسيك، 

بطنجة  بالسجل  لتجاري  مسجلة 

بعين  أخذ  ثم   ،61(( رقم  تحت 

 إلعتبار تصفية  لشركة وإنهائها.

بكتابة) (: تم  إل6د ع  لقانوني)

باملحكمة  لتجارية)  لضبط 

6نا6ر) (26 بتاريخ) بالد ر لبيضاء،)

2122)تحت عدد رقم)251275.
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TRANE MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة من 

شريك وحيد
رأسمالها : 841.111 درهم

 ملقر  إل تماعي : 9)2 شارع محمد 
 لزرقطوني، إقامة  لبف دي، 

 لد ر لبيضاء
رقم  لسجل  لتجاري : 793)31

رقم  لتعريف  لضريبي : 61258)5)
على محضر قر ر ت  لشريك) بناء)
6ونيو) (2 بتاريخ)  لوحيد  ملنعقد 

)212،)تقرر ما 6لي):
إقر ر  ستقالة  لسيد  و ن)
ساموييل من مهامه كمسيف  لشركة.

تعيين  لسيدة فانيسا البو نت.
تنفيد) أ ل  من  صالحيات 

 إل ر ء ت  لقانونية.
بمكت4) تم  إل6د ع  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية)  لتسجيل 
فبف 6ر) فاتح  بتاريخ  بالد ر لبيضاء)

2122)تحت رقم)1832)8.
من أ ل  ملستخرج و إلشارة
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سكويف

6)2)شارع  بر هيم  لرود ني  لطابق)4)رقم)

 ملعاريف  لد ر لبيضاء

JHH TATA TRANS
 JHH ملوضوع : حل وإنهاء شركة 

TATA TRANS
رأس مالها : 11111.11) درهم
 لكائن عنو نها : مجمع  لتقدم 

مجموعة GH-2(7  لطابق 2 حي 
 لبفنو�سي  لد ر لبيضاء

بمو 4 محضر  لجمعية  لعامة)
 2121 ديسمبف) (31 بتاريخ)  ملنعقدة 
 JHH TATA TRANS تم حل شركة)
 4333(9 ذ ت  لسجل  لتجاري رقم)
 2121 ديسمبف) (3( تاريخ) من   بتد ء)
عينت  لجمعية  لعامة  لسيد) وقد 
سعيدحبازي كمكلف إلنهاء) لشركة)
و إلدالء) وحلها  أعاله   ملذكورة 
بهذ   لغرض) باملحضر  لخاص 
كذلك  لعنو ن) وعينت  لجمعية 
 آلتي للقيام بكل ما 6تعلق بحل هذه)
 لشركة وإنهاء)أمورها))2)حي  لسالم)
 لياسمين مجموعة)GHR5)عمارة)72 

شقة)8)) أللفة  لد ر لبيضاء.

هذ  وقد تم إ6د ع  مللف  لقانوني)
 لخاص بالشركة  ملذكورة باملحكمة)
بتاريخ (34528 رقم) تحت    لتجارية 

 6)أكتوبر))212.
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سكويف
6)2)شارع  بر هيم  لرود ني  لطابق)4)رقم)

 ملعاريف  لد ر لبيضاء

MARTINI BERCOLLI
 ملوضوع : تحويل مقر شركة

MARTINI BERCOLLI
 لكائن عنو نها : بشارع ال يفوند 
إقامة 2111  لطابق ) رقم 3 

 لد ر لبيضاء
بمو 4 محضر  لجمعية  لعامة)
 212( أبريل) (26 بتاريخ)  ملنعقدة 
 MARTINI شركة) مقر  تحويل  تم 
BERCOLLI)من  لعنو ن  آلتي):)بشارع)
ال يفوند إقامة)2111) لطابق)))رقم)
إلى  لعنو ن  آلتي) 3) لد ر لبيضاء)
314)شارع  بر هيم  لرود ني  لطابق)

5)رقم)1)) ملعاريف  لد ر لبيضاء.
من  لقانون) (4 فإن  لبند) وعليه 
حس4 غيف  قد  للشركة    ألسا�سي 

)ما  اء)في  ملحضر  ملذكور أعاله.
هذ  وقد تم إ6د ع  مللف  لقانوني)
 لخاص بالشركة  ملذكورة باملحكمة)
34529) لسجل)  لتجارية تحت رقم)
 لتجارية تحت رقم)917)48)بتاريخ)6 

أكتوبر))212.
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سكويف
6)2)شارع  بر هيم  لرود ني  لطابق)4)رقم)

 ملعاريف  لد ر لبيضاء

 MOGA SERVICE
SARL AU

 MOGA ملوضوع : حل وإنهاء شركة 
 SERVICE  SARL(AU

رأس مالها : 11111.11) درهم
 27 ALLEE(DES لكائن عنو نها : ب 
 PARCS ET ALLEE DES FIGUIRS

 لد ر لبيضاء
بمو 4 محضر  لجمعية  لعامة)
 212( أغسطس) (31  ملنعقدة بتاريخ)

 MOGA SERVICE شركة) حل  تم 

 314673 ذ ت  لسجل  لتجاري رقم)

 212( 6ونيو) (31 تاريخ) من   بتد ء)

عينت  لجمعية  لعامة  لسيد) وقد 

عبد  لرحمان  ملالكي كمكلف إلنهاء)

و إلدالء) وحلها   لشركة  ملذكورة 

باملحضر  لخاص بهذ   لغرض وعينت)

 لجمعية كذلك  لعنو ن  آلتي للقيام)

هذه  لشركة) بحل  6تعلق  ما  بكل 

إقامة) حي  لقدس  أمورها  وإنهاء)

حي  لبفنو�سي) (SNR  لفضيلة عمارة)

 لد ر لبيضاء.

هذ  وقد تم إ6د ع  مللف  لقانوني)

 لخاص بالشركة  ملذكورة باملحكمة)

بتاريخ (34527 رقم) تحت    لتجارية 

 6)أكتوبر))212.
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سكويف

6)2)شارع  بر هيم  لرود ني  لطابق)4)رقم)

 ملعاريف  لد ر لبيضاء

 SOCIETE DE TECHNOLOGIE

 ET COSMETIQUE

MAROCAINE
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمو 4 

تم تأسيس شركة) (212( أبريل) (26  

ذ ت مسؤولية محدودة تحمل  سم)

 SOCIETE DE TECHNOLOGIE

 ET COSMETIQUE MAROCAINE

درهم) ((11.111.11 برأس مال قدره)

فئة) من  حصة  ((111 على) مقسمة 

مقرها) ويو د  للو حدة  دهم  ((11

شارع إبر هيم) (314 (: بالعنو ن  لتالي)

1)) ملعاريف) 5)رقم)  لرود ني  لطابق)

 لد ر لبيضاء.

 ملساهمون):

مغربي) سحام  أنور   لسيد 

6وليو) (21 بتاريخ) مزد د   لجنسية،)

51)زنقة  بن منيف)) 2111) لساكن ب)

قدره) بما   ملعاريف  لد ر لبيضاء)

51.111)درهم متمثلة في)511)حصة)

من فئة)11))درهم للو حدة.
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مغربي) بنسعدو  أسامة   لسيد 

مارس) (21 بتاريخ) مزد د   لجنسية،)

فيال رقم) (2 996)) لساكن بالشرف)

قدره) بما  ) لد ر لبيضاء) 4) أللفة)

51.111)درهم متمثلة في)511)حصة)

من فئة)11))درهم للو حدة.

 ملوضوع  لتجاري.

و لشر ء) و لتصد6ر   الستيف د 

بالجملة) و لتسويق  و لتوزيع  و لبيع 

و لتجزئة و لوساطة  لتجارية لجميع)

و ملو د) مستحضر ت  لتجميل 

وشبه  لصيدالنية)  لصيدالنية 

وشبه  لطبية) و لطبية  و لنظافة 

وعال ات) و لصابون  و لعطور 

 لتجميل.

أعم،) ميع  ملعامالت) وبشكل 

 لتجارية و لصناعية و ملالية و ملنقولة)

مباشر) بشكل  مرتبطة   و لعقارية 

أو غيف مباشر باألشياء) ملذكورة أعاله،)

تحقيقها) ( تعزز) أن  من  ملحتمل  أو 

مشاركة) أي  وكذلك  وتطويرها،)

في) من  ألشكال  بأي شكل  مباشرة،)

 لشركات  لتي تسعى لتحقيق أهد ف)

مماثلة أوإضافية.

 ألرباح):)توزع  ألرباح حس4  لبند)

35)من  لقانون  لتأسي�سي للشركة.

بصفة) 6د6ر  لشركة  (:  إلد رة)

سحام) أنور  مزدو ة  لسيد ن 

مع  ميع) بنسعدو  وأسامة 

 لصالحيات  لقانونية و إلد رية.

وقد) هذ   (:  إل6د ع  لقانوني)

إ6د ع  مللف  لقانوني  لخاص) تم 

لدى  ملحكمة  لتجارية)) بالشركة 

بالد ر لبيضاء)بتاريخ)22)6ونيو))212 

7))23) لسجل  لتجاري) تحت رقم)

رقم)517915.
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STE. IR.FREGAY
SARL

CABINET FIDUCIAIRE
AV. MED V N°9 KENITRA 412

TEL/FAX(:(05.37.17.18
 REPRESENTER PAR Mr. GAYER

BOUJEMAA

ATLANTIQUE NEWS
S.A.R.L.A.U

إعالن قانوني عن تأسيس شركة 
ATLANTIQUE NEWS

  S.A.R.L.A.U
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
أقيم  لقانون) (2122 6نا6ر) ((9
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة كالتالي):
 ATLANTIQUE NEWS (:  إلسم)

.S.A.R.L.A.U
مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لشكل 

محدودة ذ ت شريك وحيد.
عبد  لسالم  مارتيف  شارع   :  ملقر 
بن محمد مكت4 رقم 2 فال ولد عميف 

إقامة رياض زيتون )3  لقنيطرة.
 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تاريخ 

تسجيلها بالسجل  لتجاري.
موضوع  لشركة.

) ريدة  خبارية  نشر  لصحف 
إلكتفونية(.

رأس مال  لشركة : حدد في مبلغ 
11111.11) درهم مقسمة إلى 111) 
 (11 منها  قيمة  لو حدة  حصة، 

درهم.
تسييف  لشركة  عهد   :  لتسييف 
للسيد  محمد  عبابو )مسيف وشريك 

وحيد(.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 
باملحكمة  إلبتد ئية بالقنيطرةبتاريخ 
فاتح فبف 6ر 2122 تحت رقم ))912 

سجل تجاري رقم 64133.
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 E-COMMERCE &
DISTRIBUTION

SARL AU
CAPITAL : 100.000.00 DHS

بتاريخ مؤرخ  محضر   بمقت�سى 
 )2)ديسمبف))212)تم  التفاق على):

تحويل  ملقر  إل تماعي)
 E-COMMERCE( & لشركة)
DISTRIBUTION)إلى رقم)216))شارع)

محمد  لسادس بخربيكة.
بيع كل حصص  لشريك  لوحيد)
نادي حامل للبطاقة  لوطنية) زكرياء)
رقم)Q274(17)لصالح  لسيد محمد)
6ونس  لكانة حامل للبطاقة  لوطنية)

.DA46139(رقم
مريم  لحريري) تعيين  لسيدة 
رقم)) للبطاقة  لوطنية  حامل 

QA(334(1)كمسيفة للشركة.
رقم  إل6د ع في  ملحكمة  إلبتد ئية )
هو) (2122 6نا6ر) (25 بخريبكة بتاريخ)

.35/2022
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HATIMI CONSULTING
SARL AU

 COMPTABILITE, FISCALITE, CONSEIL
JURIDIQUE ET FISCAL

AGRI STRAS
بمقت�سى  ملحضر  لشفوي للجمع)
سبتمبف) (3 بتاريخ)  لعام  إلستثنائي 
AGRI STRAS)ش.م.م) )212)لشركة)
بكر) أبي  ساحة  (،2 مقرها)  لكائن 
 لصد6ق شقة رقم)6)أكد ل  لرباط،)
تقررما) 3))8))) لرباط،) رقم س.ت)

6لي):
للشركة) نقل  ملقر  إل تماعي 
مو�سى) إلى  لجماعة  لقروية سيدي 

دو ر لهجالة  ملحمد6ة.
6متلكها) حصة  ((11 ونقل) بيع 
 لسيد عبد هللا سر ج  لذي  ستقال)

من  لتسييف إلى):
 21 مصطفى) لحبوبي   لسيد 

حصة.
 لسيد  لهيشو عبد هللا)21)حصة.

 21 عبد  لجبار)  لسيد  لعلوي 
حصة.

 لسيد بختيارسعيد)21)حصة.
 21 عبد  لهادي) باكوش   لسيد 

حصة.
تعيين  لسيد بختيار سعيد مسيف )
هللا) عبد  و لسيد  لهيشو  للشركة 

مسيف  ثانيا.

من) (: تغييف  لشكل  لقانوني)
ش.م.م.ش و إلى ش.م.م.

لقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة)
6نا6ر) (24 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2122)تحت رقم)522)2).
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HATIMI CONSULTING
SARL AU

 COMPTABILITE, FISCALITE, CONSEIL
JURIDIQUE ET FISCAL

SOLDIG
SARL

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
2122،تم) 6نا6ر) (5 بتاريخ) بالرباط 
وضع  لقانوني  ألسا�سي لشركة ذ ت)
ذ ت  ملميز ت)  ملسؤولية  ملحدودة 

 ملبينة فيما 6لي):
.SOLDIG SARL(:(لتسمية 

ذ ت) شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

 لغا6ة من  لشركة))هي):
حلول  لتحول  لرقمي) خلق 

للمقاوالت.
 ملقر):)4))زنقة  الشعري شقة رقم)

4)أكد ل  لرباط.
سنة) (99 حددت مدتها في) (:  ملدة)

 عتبار  من تاريخ تأسيسها  لنهائي.
رأس  ملال  لجماعي):)11.111.11) 
111))حصة من فئة) درهم قسم إلى)

11))درهم،)موزعة كما 6لي):
 لسيدة رحاب مازة)251)حصة.

 751 محمد  لحاتمي)  لسيد 
حصة.

 إلد رة : تسيف  لشركة من طرف 
بصفتها  ملسيفة) مازة  رحاب   لسيدة 

 لقانونية للشركة ملدة غيف محددة.
فاتح) بين  ما  (:  لسنة  لجماعية)

6نا6ر إلى متم ديسمبف من كل سنة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 لتجارية بالرباط بتاريخ فاتح فبف 6ر)

2122)تحت رقم)739)2).
رقم  لسجل  لتجاري):)57489).
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STE. GACOPRO
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

قرر) بسال  (2121 نوفمبف) (2  

لشركة)  لجمع  لعام  إلستثنائي 

GACOPROSARL)ما 6لي):

بيع أسهم):

) لسيد  لحسين بن  لون  لتويمي.

) لسيد عادل بن  لون  لتويمي.

و لسيدة رحيمو زرالل).
بن  لون) يسين  لفائدة  لسيد 

 لتويمي.

أسماء) تعيين  لسيدة  لخناتي 

كمسيفة للشركة.

إقر ر بوفاة  لسيدة زهرة  لخناتي)

وتوزيع) بالشركة  وشريكة  مسيفة 

على) زهرة  لخناتي  حصص  لسيدة 

 لورثة.
بالسجل  إلبتد ئي) رقم  لتقييد 

بسال)36219)بتاريخ6))مارس)212.
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TREMPLIN SERVICES
إعالن  لشركة

 لصفة  لقانونية : ش.م.م.ش.و

تاريخ تسجيل  لعقد  لعرفي بتاريخ)

7)6نا6ر)2122)بالرباط.

 لهدف  إل تماعي:)

مطبعة وتجارة في أ هزة إعالمية.

شركة أشغال بناء)مختلفة.
 (1.111.11 (: رأسمال  لشركة)

درهم مقسمة إلى)11))حصة من فئة)

درهم للحصة  لو حدة موزعة) ((11

بين  لشركاء)على  لشكل  لتالي):

 لسيد وديع بلبا6تة)11))حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 ( رقم) محل  (:  ملقر  إل تماعي)

يعقوب) بلوك حي  لقامرة  لشمالية 

 ملنصور  لرباط.

 لتسييف):) لسيد مصطفى بلبا6تة.
بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

بالرباط)57569).
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TECHTON FOOD
SARL AU

إعالن  لشركة
 لصفة  لقانونية : ش.م.م.ش.و

تاريخ تسجيل  لعقد  لعرفي بتاريخ)
7)6نا6ر)2122)بالرباط.
 لهدف  إل تماعي):)

ممون  لحفالت.
مأكوالت سريعة.

 (1.111.11 (: رأسمال  لشركة)
درهم مقسمة إلى)11))حصة من فئة)
درهم للحصة  لو حدة موزعة) ((11

بين  لشركاء)على  لشكل  لتالي):
 لسيد وديع بلبا6تة)11))حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.
من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 2 رقم) محل  (:  ملقر  إل تماعي)
بلوك الم))رقم)5)حي  لقامرة  لشمالية)

يعقوب  ملنصور  لرباط.
 لتسييف):) لسيد مصطفى بلبا6تة.
بالسجل  لتجاري) ( رقم  لتسجيل)
57567))باملحكمة  لتجارية بالرباط.
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STE. ZEFT FETOUAKA
SARL AU

 س. سال 6593)
حل شركة

في  لرباط) مؤرخ  عقد  بمقت�سى 
)212)قرر  ملسيف) 22)ديسمبف) بتاريخ)
 ZEFT FETOUAKA  لوحيد لشركة)
SARL AU)و لتي رأسمالها)1111.11) 
 2 درهم ومقرها دو ر زرد ل  لحوزية)

 لرقم)64)بوقنادل سال ما 6لي):
إنهاء) لتصفية وتشطي4  لسجل)

 لتجاري للشركة.

للشركة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ بسال   باملحكمة  إلبتد ئية 

 21)6نا6ر)2122)تحت رقم)78)38.
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أدفا سبا
ADVA SPA SARL AU

رأسمال قدره : 1.111) درهم
تمارة حي  لوفاق شارع عبد  لكريم 

 لخطي4 رقم 425)  ملغرب
رقم سجل  لتجاري : 32.995)

قرر) (،212( 5)ديسمبف) بتاريخ)
 لجمع  لعام  إلستثنائي لشركة  دفا)
سبا شركة ذ ت مسؤولية محدودة)
برأسمال قدره)1111))درهم ومقرها)
حي  لوفاق) تمارة   لتجاري  لعنو ن 
رقم) عبد  لكريم  لخطي4  شارع 

425)) ملغرب.
قبول مشروع بيع حصص  لسيدة)
إلى  لسيدة  لد حميد)  لروكي  مال 

ناد6ة.
بما أنه أصبحت  ميع  لحصص)
مملوكة من طرف  لسيدة  لد حميد)
شركة) أصبحت  ناد6ة،فإن  لشركة 
محدودة  ملسؤولة د ت شريك وحيد.
قبول  ستقالة  ملسيفة  لسيدة)

 لروكي  مال.
 ملسيفة  لوحيدة أصبحت  لسيدة)
لبطاقة) ناد6ة،) لحاملة   لد حميد 

.F627849(لتعريف  لوطنية 
من) و3)) (6،7،3،1 تعد6ل  ملادة)

 لقانون  ألسا�سي.
في) هذ   إل6د ع  لقانوني  و اء)
باملحكمة  إلبتد ئية) كتابة  لضبط 
 212( ديسمبف) (2( تاريخ) في  بتمارة 
وتعد6ل  لسجل  لتجاري عدد)2449.
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 INSTITUT RIAD SALE DE
CONDUITE

SARL
مسجل) أساس  نظام  بمقت�سى 
بالرباط) (212( ديسمبف) (25 بتاريخ)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة).

 INSTITUT RIAD (:  لتسمية)

.SALE DE CONDUITE

 لهدف):

سيارة  لتعليم.
 لعنو ن  لتجاري):رقم)9)))تجزئة)
لعيا6دة) قطاع  لقدس  سال  رياض 

سال.

 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

في)11.111))درهم مقسمة إلى):

11)درهم) بقيمة) حصة  (511

للحصة لصالح  لسيدة نعيمة بنخي.

11)درهم) بقيمة) حصة  (511

فاطمة) لصالح  لسيدة  للحصة 

 لقرشاوي.

تعيين  لسيدتين) تم  (:  لتسييف)
وفاطمة  لقرشاوي) نعيمةبنخي 

كمسيفتين للشركة ملدة غيف محدودة.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.)
في  لسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

 27 بتاريخ) (35383 رقم) تحت  بسال 

6نا6ر)2122.
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 OPERATION GLOBAL

SERVICES
SA

شركة مساهمة
رأسمالها : 5.111.111 درهم

 ملقر  إل تماعي :  ملد6نة  لخضر ء، 

كامبيس  لبنك  ملغربي للتجارة 

 لخار ية،  ملبنى أ )، بوسكورة 

 لد ر لبيضاء

 لسجل  لتجاري رقم 7623)4 

 لد ر لبيضاء

محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 

 ملختلط  ملنعقد في)9)ديسمبف))212،)

تقرر ما 6لي):

مجلس) أعضاء) مهام  تعد6ل 

موز ي) وتعد6ل   إلد رة  لجماعية 

من) ((3.2 من  لفصل) (2 للفقرة)

 لقانون  ألسا�سي.
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مجلس) تعد6ل مدة مهام أعضاء)

2)من)  لرقابة وتعد6ل موز ي للفقرة)

 لفصل)4.2))من  لقانون  ألسا�سي.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

6نا6ر) (3( بتاريخ) بالد ر لبيضاء)

2122،تحت عدد)1628)8.
قصد  لنشر و إلعالن
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 IDEATION

PARTICIPATIONS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدوددة

رأسمالها : 1.111) درهم

  ملقر  إل تماعي :  لد ر لبيضاء، 

 حي بالطو، ملتقى عبد  ملومن

 وزنقة موريللو  لطابق  لخامس

 لسجل  لتجاري عدد 466559 

 لد ر لبيضاء

محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 

 لغيف  لعادي  ملنعقد بتاريخ))27)6نا6ر)

2122،)تقرر ما 6لي):

حصة) (99 تفويت) على   ملو فقة 

 SAHAM إ تماعية للشركة تملكها)

  MANAGEMENT COMPANY SA

 SAHAM OUTSOURCING لصالح)

.SERVICES FUND SA

تعد6ل موز ي ومشروط))للفصول)

6)و7)من  لقانون  ألسا�سي.

بتاريخ عرفي  عقد   بمو 4 

 27)6نا6ر)2122،)تم تفويت)99حصة)

شركة) تملكها  للشركة  إ تماعية 

 SAHAM MANAGEMENT

 SAHAM لصالح) (COMPANY SA

 OUTSOURCING SERVICES

.FUND SA

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

6نا6ر) (3( بتاريخ) بالد ر لبيضاء)

2122،تحت عدد)1629)8.
قصد  لنشر و إلعالن
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فاطمة  لباز شرقاب

خبيفة تر مانة محلفة

مقبولة لدى محكمة  الستئناف و ملحاكم)

و لقنصليات)) لعربية و لفرنسية(

 FIDECOM

شارع باستور رقم)46،) لليمون  لرباط

 لهاتف):)0537772464/70

n.elmoumen@cap-(:(لبف6د  إللكتفوني 

 expert.fr

BOUMAREX
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

تفويت حصص تابعة للشركة
تعيين شريك في  لتسييف

في  قام  لجمع  لعام  ملجتمع 

باإلذن بتفويت) (،212( نوفمبف) (28  

من) للشركة  تابعة  ()(( حصة)

 BOYER MELON قبل  لشركة)

911)حصة) ANDALUCIA SL)ضمن)

تابعة للشركة  لتي تملكها في رأسمال)

لفائدة  لسيد) (BOMAREX  لشركة)

 YVE JEAN بييفأندور ن) إ6ف  ون 

.PIERRE ANDORIN

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 4 

فوتت  لشركة) (،212( نوفمبف) (29

 BOYER MELON ANDALUCIA

تابعة للشركة لفائدة) ()(( حصة) (SL

 لسيد إ6ف  ون بييفأندور ن).

قام  لجمع  لعام  لغيف  لعادي)

 ملجتمع في)31)نوفمبف))212)ما 6لي):

حصة) تفويت  بتحقيق   إلشهاد 

تابعة للشركة  ملذكورة أعاله.

في) شريك  بصفة  تعين  قر ر 

في) ساري  ملفعول  للشركة،)  لتسييف 

نها6ة هذ   لجمع وملدة غيف محدودة)

بييفأندور ن،) إ6ف  ون   لسيد 

 (9 في) فرن�سي  لجنسية  ملزد د 

بأنجيف و لحامل لجو ز) ((965 فبف 6ر)

5AD52(25) لساكن) رقم)  لسفر 

31)تجزئة أصمادي فضيلة تاركة) ب)

41111)مر كش.

تعد6ل) قر ر  سبق،) ملا  ونتيجة 

 لبنود)6)و7)و6))من  لنظام  ألسا�سي)

.BOMAREX(للشركة

إنجاز  إل6د ع  لقانوني) تم 
باملحكمة  إلبتد ئية) بكتابة  لضبط 
بالقنيطرة في)3)6نا6ر2122،تحت رقم)

.89874
عن إعالن)

 إلد رة  ملسيفة

205 P

فاطمة  لباز شرقاب
خبيفة تر مانة محلفة

مقبولة لدى محكمة  الستئناف و ملحاكم)
و لقنصليات)) لعربية و لفرنسية(

 FIDECOM
شارع باستور رقم)46،) لليمون  لرباط

 لهاتف):)0537772464/70
n.elmoumen@cap-(:(لبف6د  إللكتفوني 

 expert.fr

MAX DOUJA
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية
تعيين شريك في  لتسييف

في)  قام  لجمع  لعام  ملجتمع 
22)ديسمبف))212،)بما 6لي):

في) شريك  بصفة  تعيين  قر ر 
نفس) من  للشركة،) بتد ء)  لتسييف 
 ليوم وملدة غيف محدودة أي  لسيد)
 HICHAM هشام عبد  ملاك د ودي)
ABDELMALEK DAOUDI) ملزد د في)
بالصخيف ت تمارة) ((976 نوفمبف) ((8
لبطاقة  لتعريف  لوطنية) و لحامل 
،مغربي  لجنسية) (AD21536 رقم)
محج ساحل)  لساكن بالد ر لبيضاء)
عين) فيال  لياقوت  (3 رقم)  لزمرد 

 لذئاب.
من) تصبح  بأن  لشركة   إلشهاد 
إد رتها) وتتم  مسيفة  فصاعد    آلن 
من قبل شريكين في  لتسييف  لسيدة)
خد6جة تبف)KAHADIJA TBER)زو ة)
عبد  ملالك) هشام  و لسيد  د ودي 

د ودي.
تعيين أن  لشركة ملزمة بالنسبة)
لجميع  لعقود  ملتعلقة بها  لتوقيعين)
في  لتسييف) للشريكين   ملنفصلين 
 لسيدة خد6جة تبف دو دي أو  لسيد)

هشام عبد  ملالك دو دي.
و6)  ((3 بالتالي تعد6ل  لبند6ن) (

من  لنظام  ألسا�سي.

تم إنجاز  إل6د ع  لقانوني بكتابة)

 لضبط باملحكمة  لتجارية بالرباط في)

1))6نا6ر2122،تحت رقم))31)2).
عن إعالن)

 إلد رة  ملسيفة
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REMARIN SPA
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILTE

LIMITEE

A(ASSOCIE  UNIQUE

 AU(CAPITAL(SOCIAL(DE :

100.000.00 DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : 15 AVENUE(AL

ABTAL(N°4 AGDAL(RABAT

 21 بمقت�سى عقدعرفي مؤرخ في)

6نا6ر)2122)قد تأسست شركة و لتي)

تحمل  لخصائص  لتالية):

.REMARIN SPA(:(لتسمية 

 لصفة  لقانونية):)شركة محدودة)

 ملسؤولية ذ ت شريكة وحيدة.

 لهدف  إل تماعي):

مقاول خدمات.

 لجمال و لعافية.

في) و لجمال  خدمات  لعافية 

 ملنزل.
 (11.111.11 (: رأسمال  لشركة)

درهم.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 ملقر  إل تماعي):)5)شارع  البطال)

 لشقة رقم)4)أكد ل  لرباط.

مهمة  لتسييف) أنيطت  (:  لتسييف)

غيف) لفتفة  زنبيل  سلمى  إلى  لسيدة 

محدودة.

تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)

لدى) بالسجل  لتجاري   لقانوني 

 ملحكمة  لتجارية بالرباط).
)رقم  لسجل  لتجاري):)57475).

207 P
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 SOCIETE LEADERS GROW

ACADEMY
SARL AU

محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 

 212( 31)ديسمبف)  إلستثنائي بتاريخ)

تم  إلتفاق على  لحل  ملسبق للشركة)

وتصفيتها.

تم تعيين  لسيدة لبنى  لورديغي)

رقم) للبطاقة  لوطنية   لحاملة 

مغربية) ذ ت  نسية  (A333174

 ملزد دة سنة)5))6نا6ر)976))مصفية)

للشركة.

مقر  لتصفية حدد بعماة رقم)5) 

شارع  البطال شقة رقم)4.

بالسجل) وضع  ملحضر  تم 

624نا6ر) بتاريخ) بالرباط   لتجاري 

2122)تحت قم)447.

 لسجل  لتجاري رقم)3689)).
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STE REBATI COM
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 15 AVENUE(AL

ABTAL(N°4 AGDAL(RABAT

 21 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

6نا6ر)2122،)قد تأسست شركة و لتي)

تحمل  لخصائص  لتالية):

 STE REBATI COM (:  لتسمية)

.SARL

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

مسوؤلية محدودة.

صيانة) بيع  (:  لهدف  ال تماعي)

أ هزة  لكمبيوتر.

وتكنولو يا) وأثاث  ملكات4  لو زم 

 ملعلومات.

تركي4 أنظمة  ملعلومات وصيانتها.

 لهو تف وملحقاتها.

تطوير تكنولو يا  ملعلومات.
 (11.111 (: ر سمال  لشركة)

درهم.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 6نا6ر  لى) (:  لسنة  ملالية)
)3)ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة)

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
شارع) ( ((5 (:  ملقر  ال تماعي)
 البطال  لشقة رقم)4) كد ل  لرباط.
مهمة  لتسييف) أنيطت  (:  لتسييف)
غيف) لفتفة  شاكر  أشرف   لى  لسيد 

محدودة.
بالسجل) تم  ال6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لتجاري 

بالرباط.
 لسجل  لتجاري رقم):)57477).
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ENERGY HANDLE
SARL AU

بمقت�سى  لجمع  لعام  ملؤرخ)
قرر) (،212( ديسمبف) ((1 بتاريخ)
 STE ENERGY شركة) صاح4 
HANDLE SARL،) ملسجلة تحت رقم)
باملحكمة  البتد ئية بتمارة) ((25395

 لقيام بالتعد6الت  لتالية):
من تجزئة) (: تحويل مقر  لشركة)
61))) لطابق  الول،) رقم)  لوفاق،)
 2248 رقم) تمارة  لى تجزئة  لوفاق،)
تجزئة  6ر ك  لوفاق) (( رقم) شقة 

تمارة.
6مقت�سى) (: ر سمال  لشركة) رفع 
صاح4  لشركة) قرر   لجمع  لعام 
 (11.111 من) ر سمال  لشركة  رفع 
مقسم درهم  (511.111  درهم  لى)

كما 6لي):
 لسيد حسن نا6ت بال)..)511.111 

درهم.
بكتابة) تم  ال6د ع  لقانوني 
بتمارة) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم) تحت  (،2122 6نا6ر) (27 بتاريخ)

.7318
210 P

STE OMRA BUILDING
SARL AU

بمقت�سى  لجمع  لعام  ملؤرخ)
)212،)قرر شركاء) 26)أكتوبر) بتاريخ)
(،STE OMRA BUILDING شركة)
 ملسجلة تحت رقم)98799)باملحكمة)
 لتجارية بالرباط  لقيام بالتعد6الت)

 لتالية):

مريم) :) لسيدة  بيع  لحصص)

 911 حصة تبيع) (911 لعبود  ملالكة)

حصة للسيد عبد  لهادي عماري.

من  بن) (: مقر  لشركة) تحويل 

هرهورة) ((3 رقم) بو ند ر  خلدون 

رياض) تجزئة  سبتة  زنقة  تمارة  لى 

 الندلس رقم)5)حسان  لرباط.

تغييف  لشكل  لقانوني):)قرر  لجمع)

 لعام للشركة تغييف  لشكل  لقانوني)

مسؤولية) ذ ت  شركة  من  للشركة 

مسؤولية) ذ ت  شركة  محدودة  لى 

محدودة ذ ت شريك وحيد.

بكتابة) تم  ال6د ع  لقانوني 

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (،2122 6نا6ر) ((2 بتاريخ)

.(2(331
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STE GLORY INTERIOR
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

وضع) تم  بتمارة  (2122 6نا6ر) (2(  

 لقانون  لتاسي�سي لشركة محدودة)

 ملسؤولية).

 STE GLORY (:  لتسمية)

.INTERIOR SARL
مقاول) (:  لهدف  ال تماعي)

في  لد6كور  لد خلي) متخصص 

وتصنيع  ميع) وتصميم  و نشاء)

 ملفروشات.

 ملقر  ال تماعي):) قامة  لخيزور ن)
2)مجموعة)6)رقم))) لعمارة)U،)تمارة.

مدة  لشركة):)99)سنة.

 لر سمال  لشركة):)

 334 (....  لسيدة  لعسولي بهيجة)

حصة.

 333 (....  لسيدة  6ت  6د6ر رقية)

حصة.

 لسيد  مشيشو مصطفى)....)333 

حصة.

 لتسييف):) لسيدة  لعسولي بهيجة.

 لسنة  ال تماعية):)من فاتح 6نا6ر)

 لى))3)ديسمبف من كل سنة.

بكتابة) تم  ال6د ع  لقانوني 

بتمارة) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

2)فبف 6ر)2122)تحت رقم)5)353).

212 P

STE  STAR SERVICES 3 S

SARL
ر سمالها : 11.111) درهم

 مقرها  ال تماعي : رقم 9) 
تجزئة  لوحدة  لعيون 

تعد6الت قانونية
محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 

(،2122 6نا6ر) (27 بتاريخ)  الستثنائي 

تمت  ملصادقة على ما 6لي):
رفع ر سمال  لشركة من)11.111)  

درهم  لى)311.111)درهم وذلك بخلق)

2111)حصة  د6دة ليصبح  ملجموع)

3111)حصة.

للشركة) تغييف  لهدف  ال تماعي 

بحذف  ميع  النشطة  لتي) وذلك 

بامليد ن  لسمعي) عالقة  لها  ليس 

 لبصري و لتفكيز فقط على  النشطة)
بامليد ن  لسمعي  لبصري))  ملتعلقة 

و النشطة ذ ت  لصلة به.

باملحكمة) تم  ال6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (2 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2122،)تحت رقم)2022/283.

213 P

STE SAHARA ELECTRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت شريك وحيد

تاسيس شركة
تم) (،212( ديسمبف) (31 بتاريخ)

ذ ت) لشركة  منظم  قانون  وضع 

وذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد وذ ت  ملميز ت  لتالية):

 STE SAHARA (:  لتسمية)

ELECTRAV)ذ ت مسؤولية محدودة)

ذ ت شريك وحيد.

ذ ت) أشغال  لكهرباء) (:  لهدف)

أشغال)  لجهد  ملتوسط و ملنخفض،)

 لتفصيص وأشغال  لبناء.



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2592

 لرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 
حصة من) ((111 درهم مقسمة  لى)
موزعة) للو حدة  درهم  ((11 فئة)

كاالتي):
 (111 (.... محمد) بوساتي   لسيد 

حصة.
 ملقر  ال تماعي):)حي موالي رشيد)
 (2 رقم) ((3 بلوك)  لشطر  الول 

 لعيون.
طرف  لسيد) من  تسيف  (:  الد رة)

بوساتي محمد ملدة))غيف محددة.
بكتابة) تم  ال6د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)
)212،)تحت رقم) 31)ديسمبف) بتاريخ)

.39695
214 P

 STE TURBO PREFA
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

تم) (،212( ديسمبف) (3( بتاريخ)
ذ ت) لشركة  منظم  قانون  وضع 
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد وذ ت  ملميز ت  لتالية):
 لتسمية):)TURBO PREFA)،)ذ ت)
ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
 لهدف):)إنتاج مو د  لبناء،)أشغال)

متعددة.
 لر سمال):)حدد في مبلغ)11.111) 
حصة من) ((111 درهم مقسمة  لى)
موزعة) للو حدة  درهم  ((11 فئة)

كاالتي):
(... حمية) سالم  محمد   لسيد 

111))حصة.
حي  م  لتون�سي) (:  ملقر  ال تماعي)

رقم)54) لد خلة.
طرف  لسيد) من  تسيف  (:  الد رة)

محمد سالم حمية ملدة غيف محددة.
بكتابة) تم  ال6د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
(،212( ديسمبف) (3( بالد خلة بتاريخ)
2021/2213) لسجل) رقم) تحت 

 لتجاري)21383.
215 P

 PÊCHE CONCEPT
LAAYOUNE
تأسيس شركة 

بتاريخ)) للعقد  لعرفي  تبعا 
قو نين) وضع  تم  ( (01/02/2022

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لتالية:
 PÊCHE ( ( ( ( ( ( ( ( (: ( ( ( ( (  لتسمية)

 CONCEPT LAAYOUNE
ذ ت) شركة  (: (  لشكل  لقانوني)
 ملسؤولية  ملحدودة و ذ ت  لشريك)

 لوحيد
6تعلق نشاط  لشركة) (:  ملوضوع)

سو ء)باملغرب أو خار ه):)
) ملنتو ات  لبحرية،) ميع) تربية)

 ألنشطة  ملتعلقة بالصيد و  لبحر)
 ملقر  لرئي�سي))):)محطة  لخدمات)
 13 رقم) طريق  ملر�سى  فم  لو د 

 لعيون)) لعيون.
مبلغ) في  حدد  ( (: (  لرأسمال)
 (111 درهم مقسمة إلى) ( ((11.111
حصة من فئة)11)))للو حدة في ملك)

 لسيد))هشام أهل حماد
 إلد رة))))):)تسييف من طرف))) لسيد))

هشام أهل حماد.
بكتابة) تم   إل6د ع  لقانوني:)
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)
رقم) تحت  (01/02/2022 ( ( ( بتاريخ)
رقم) تجاري  سجل  (272/2022

.41((5
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 AH H AQUACULTURE DU
SUD

تأسيس شركة 
فاتح) ( بتاريخ) للعقد  لعرفي  تبعا 
قو نين) وضع  تم  (،2122 فبف 6ر)

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لتالية:
 AH H ( ( ( ( ( ( ( ( (: ( ( ( ( (  لتسمية)

.AQUACULTURE DU SUD
ذ ت) شركة  (: ( ) لشكل  لقانوني)
 ملسؤولية  ملحدودة و ذ ت  لشريك)

 لوحيد
 ملوضوع))):)6تعلق نشاط  لشركة)

سو ء)باملغرب أو خار ه):)

) ملنتو ات  لبحرية،) ميع) تربية)

 ألنشطة  ملتعلقة بالصيد و  لبحر.)

) ملقر  لرئي�سي))):)محطة  لخدمات)

 13 رقم) طريق  ملر�سى  فم  لو د 

 لعيون)) لعيون.

مبلغ) في  حدد  ( (:  لرأسمال)

 (111 إلى) مقسمة  درهم  ((11.111

حصة من فئة)11)))للو حدة في ملك)

 لسيد))هشام أهل حماد.

) لسيد)) ( :)تسييف من طرف)  إلد رة)

هشام أهل حماد

بكتابة) تم   إل6د ع  لقانوني:)

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)

تحت) ( (،2122 فبف 6ر) فاتح  بتاريخ 

رقم) تجاري  سجل  (271/2022 رقم)
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 STE FARM LABOR SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إنشاء)شركة ذ ت) (27/12/2021

وحيد) بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

بالخصائص  لتالية):)

 FARM LABOR (:  لتسمية)

.SERVICES

هدف  لشركة) 6تعلق  (:  لنشاط)

باملغرب وبالخارج ب):

-) ميع أنشطة تعاقد  الستعانة)

بمقاوالت خار ية...

6وسف) شارع  (:  ملقر  ال تماعي)

بن تاشفين  لطابق  لثالث رقم أ/68 

 لد خلة.)

سنة  بتدء  من تاريخ) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.

رأس  ملال):)حدد في مبلغ)11111) 

درهم مقسم إلى)111))حصة من فئة)

11))درهم للو حدة.

توزيع رأس  ملال):

 GO EXPANSION شركة) (-

MAROC 111) حصة.

علي) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسييف)

 ليمني كمسيف للشركة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

فاتح 6نا6ر وتنتهي في))3)ديسمبف.

باملحكمة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)

 3( بتاريخ) بو د  لذه4   البتد ئية 

 159/2022 رقم) تحت  (2122 6نا6ر)

وبالسجل  لتجاري تحت رقم)21587.
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  STE  FLEXEO
SARL AU

تأسيس شركة
 27 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ديسمبف))212،))تم إنشاء)شركة ذ ت)

وحيد) بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

بالخصائص  لتالية:)

.FLEXEO((:(لتسمية 

هدف  لشركة) 6تعلق  ) لنشاط:)

باملغرب وبالخارج ب:

تعاقد  الستعانة) أنشطة  ) ميع 

بمقاوالت خار ية...

6وسف) شارع   ملقر  ال تماعي:)

بن تاشفين  لطابق  لثالث رقم أ/68 

 لد خلة.)

سنة  بتدء  من تاريخ) ( (99  ملدة:)

 لتأسيس).
رأس  ملال:)حدد في مبلغ)11111) 

حصة من) ((111 ( إلى) درهم مقسم 

فئة)11))درهم للو حدة.

توزيع رأس  ملال:

 GO EXPANSION شركة) (

MAROC..... 111) حصة.

علي) تعيين  لسيد  تم   لتسييف:)

 ليمني))كمسيف للشركة.

من) تبتدئ   لسنة  ال تماعية:)

فاتح 6نا6ر وتنتهي في))3)د نبف.

باملحكمة) تم  (  إل6د ع  لقانوني:)

بتاريخ بو د  لذه4    البتد ئية 

رقم) تحت  ( (،2122 6نا6ر) (28  

154/2022)وبالسجل  لتجاري تحت)
رقم))2158.
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 STE  TIMIZKIN
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة) تم إنشاء) ( (،2122 6نا6ر) ((1  
بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد بالخصائص  لتالية:)
. TIMIZKIN((:لتسمية 

هدف  لشركة) 6تعلق   لنشاط:)
باملغرب وبالخارج ب:

 لفالحة،) ستيف د وتصد6ر وشر ء)
وتوزيع وبيع  لفو كه و لخضر و ميع)

 ملنتجات  لزر عية...
أم  لتون�سي) حي   ملقر  ال تماعي:)

رقم)4)) لد خلة.)
سنة  بتدء  من تاريخ) ( (99  ملدة:)

 لتأسيس).
رأس  ملال:)حدد في مبلغ)11.111) 
حصة من) ((111 ( إلى) درهم مقسم 

فئة)11))درهم للو حدة.
توزيع رأس  ملال:))

 (111 (.......  لسيد  لشيخ ميشان)
حصة.

تم تعيين  لسيد حمدي)  لتسييف:)
 لشيخ ميشان كمسيف للشركة.

من) تبتدئ   لسنة  ال تماعية:)
فاتح 6نا6ر وتنتهي في))3)د نبف.

باملحكمة) تم  (  إل6د ع  لقانوني:)
بتاريخ بو د  لذه4    البتد ئية 
رقم) تحت  ( (،2122 6نا6ر) (3(
160/2022)وبالسجل  لتجاري تحت)

رقم)21589.
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  STE  TAZIWART
SARL AU

تأسيس شركة
 (1 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذ ت) شركة  إنشاء) تم  (،2122 6نا6ر)
وحيد) بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

بالخصائص  لتالية:)
.TAZIWART(:(لتسمية 

هدف  لشركة) 6تعلق   لنشاط:)
باملغرب وبالخارج ب:

 لفالحة،) ستيف د وتصد6ر وشر ء)

وتوزيع وبيع  لفو كه و لخضر و ميع)

 ملنتجات  لزر عية...

 ملقر  ال تماعي:)حي  لغفر ن زنقة)

13)رقم)44) لد خلة.)

سنة  بتدء  من تاريخ) ( (99  ملدة:)

 لتأسيس).

رأس  ملال:)حدد في مبلغ)11.111) 

حصة من) ((111 ( إلى) درهم مقسم 

فئة)11))درهم للو حدة.

توزيع رأس  ملال:)

(......... أوبال) عمر  حمدي   لسيد 

111))حصة.

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد حمدي)

عمر أوبال كمسيف للشركة.

من) تبتدئ   لسنة  ال تماعية:)

فاتح 6نا6ر وتنتهي في))3)د نبف.

باملحكمة) تم  (  إل6د ع  لقانوني:)

 3( بتاريخ) بو د  لذه4   البتد ئية 

2122،))تحت رقم)161/2022  6نا6ر)

وبالسجل  لتجاري تحت رقم)21593.

221 P

 STE HOLA TODOS

SERVICIOS
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 27 بـتاريخ) للعقـد  لعرفـي  تـبعا 

قـو نـيــن) وضــع  تـــم  (،2122 6نا6ر)

 لـشـركة ذ ت  ملميز ت  لـتاليـة:

 HOLA TODOS (:  لتسميـــة)

 .SERVICIOS

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني))

 ملسؤولية  ملحدودة.

توزيع) بيع،) شر ء،) ( (:  ملوضـــوع)

وصيانة  ميع أنو ع طفا6ات  لحريق؛

 ستيف د معد ت مكافحة  لحر ئق،)

وبيع وتجد6د  ملعد ت…)))؛)

:حي  لقدس،)  ملقـر  لرئـيسـي)

أم  دريكة،) زنقة  (،717 تجزئة)

رقم،97،) لعيون.

 لرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 

حصة من) ((.111 درهم مقسمة إلى)

مقسمة) للو حدة،) درهم  ((11 فئة)

كاألتي:

 491 ( ( ( ( ( ( ( (  لسيدة  ميعة كزيزة)

حصة

 لسيدة  لدر ة مر بط)))))))))1)5 

حصة

تـسـيف من طــرف  لدر ة) (:  إلد رة)

مر بط)))))))))

بكتابة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)

 لضبط باملحكمة  البتـد ئـية بالعيون)

بتاريخ فاتح فبف 6ر)2122،))تحت رقم)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (273/2022

رقم) تحت  لرقم  لتحليلي   لتجاري 

.41((7:
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CABINET OFISCONSEIL

 IMM  EL KEBIBAT  2

                                                                                                                                              EME ETAGE ANGLE RUE

                   EL HIND ET AVENUE EL

 KEBIBAT BUREAU N°9

RABAT   

 Travaux(de(comptabilité

Fiscalité(juridique(,(Création(d’entreprise

Conseil(en(gestion   

 TAIB BENKIRANE

IMMOBILIERE
  SARL AU 

تغييف ت مختلفة
مد والت  لجمع  لعام) على  ثر 

نونبف) ( بتاريخ6))  الستثنائي  ملنعقد 

 TAIB(((((((((((212)،)قرر مساهمو شركة(

 BENKIRANE IMMOBILIERE

SARL AU) لتغييف ت  لتالية:

(: للشركة) ( مسيف  د6د)  ضافة 

تعيين  لسيدة  سماء)بن كيف ن

تغييف  لقو نين  ألساسية للشركة

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

6نا6ر) ((8 بالخميسات)  البتد ئية 

2122،)تحت رقم)35.
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CABINET OFISCONSEIL

 IMM  EL KEBIBAT  2

                                                                                                                                              EME ETAGE ANGLE RUE

                   EL HIND ET AVENUE EL

 KEBIBAT BUREAU N°9

RABAT   

 Travaux(de(comptabilité

Fiscalité(juridique(,(Création(d’entreprise

Conseil(en(gestion   

 BARZAN CONTRACTING

 COMPAGNY

 S.A.R.L AU

تغييف ت مختلفة
مد والت  لجمع  لعام) على  ثر 

ديسمبف) (6  الستثنائي  ملنعقد بتاريخ)

شركة) مساهمو  قرر  ( (،212(

 BARZAN CONTRACTING

،) لتي) (COMPAGNY S.A.R.L AU

زنقة) ب1)) مقرها  ال تماعي  6و د 

5) لد ر) 3) لشقة)  لحرية  لطابق)

 لبيضاء.

 (1 من) تغييف  ملقر  ال تماعي:)

زنقة  لحرية  لطابق)3) لشقة)5) لد ر)

ر�سى) محمد  شارع  (22 إلى)  لبيضاء)

كد6رة محل رقم)))طريق زعيف  لرباط)

بيع  لحصص  ال تماعية:)

 لسيدة سارة  لحمد وي بيع)311 

حصة إلى  لسيد قدور  لحمد وي

 لسيدة سارة  لحمد وي بيع)311 

حصة إلى  لسيدة  لفز زي نعيمة))

بإلغاء) تغييف  لنشاط  لتجاري 

مصمم.

للتدليك) منشأة  إقامة  و ضافة 

 لطبي و لعنا6ة بالجمال.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

من (: 4-تغييف  لصفة  لقانونية)

. SARL(إلى((SARL AU

5-تغييف  لقو نين  ألساسية)

للشركة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 

 21)6نا6ر)2122،))تحت رقم819274.  
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 STE WORLD HAIRSTYLES

SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت شريك وحيد

مقرها  ال تماعي : رقم 45 شارع 

فرنسا شقة رقم 8  كد ل  لرباط

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

 (3 في) ومسجل  (،2122 6نا6ر) ((2

2122،)تم تاسيس شركة ذ ت) 6نا6ر)

 لخصائص  لتالية):

 WORLD (: ) لتسمية)

.HAIRSTYLES SARL AU

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانوني)

شريك) وذ ت  محدودة  مسؤولية 

وحيد.

 لهدف  ال تماعي):)مصففة شعر)

باملنزل.

تصفيف) ولو زم  معد ت  بيع 

 لشعر.

درهم مقسمة) ((1.111 (: ر سمال)

درهم) ((11 حصة من فئة) ((11  لى)

للحصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتاسيس  لنهائي.

6تا6ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)

ديسمبف من كل سنة ماعد ) (3(  لى)

 لسنة  الولى تبتدئ من تاريخ تاسيس)

 لشركة  لى))3)ديسمبف.

شارع) (45 رقم) (:  ملقر  ال تماعي)

فرنسا شقة رقم)8) كد ل  لرباط.

 لتسييف):) لسيدة لوسيان فاليفي)

ماري  ن ماركريت ملدة غيف محدودة.

توزيع  الرباح):)من  الرباح  لصافية)

تؤخذ)%5لتكوين  الحتياط  لقانوني)

و لباقي 6وزع بين  لشركاء.

باملحكمة) تم  ال6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (25 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2122،)تحت رقم)615)2)،) لسجل)

 لتجاري رقم)57369).
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 STE RIVIERA SERVICES
SARL AU

تاسيس شركة 
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تاسيس) تم  (،212( أغسطس) (25  

شركة بالخصائص  لتالية):

 STE RIVIERA (:  لتسمية)

.SERVICE’S SARL AU

ذ ت) شركة  ( (: ) لشكل  لقانوني)

شريك) وذ ت  محدودة  مسؤولية 

وحيد.

و ميع) :) لتنظيف   لهدف)

وبيع  ملو د) شر ء)  النشطة  الخرى،)

وبيع) شر ء)  لالزمة العمال  لشركة،)

 د وت  لسباكة و الدو ت  لصحية،)

 ستيف د وتصد6ر،) لحد ئق،)كهرباء،)

زخرفة،) بالط  ر�سي،) ترتيبات،)

و لو  هات،)  لدهانات  لد خلية 

خدمة للناس.

وعموما  ميع  لعمليات  لتجارية)

و لعقارية  لتي) و لصناعية  و ملالية 

مباشرة) غيف  أو  مباشرة  عالقة  لها 

وكذ   ميع) مع  لغرض  ال تماعي،)

عالقة) لها   الغر ض  ملشابهة  و 

بتطوير  لشركة.

 99 تحدد مدة  لشركة في) (:  ملدة)

سنة.

ر سمال) 6قدر  (: ر سمال  لشركة)

درهم مقسمة) ((11.111  لشركة ب)

بقيمة) حصة   تماعية  ((111  لى)

على) مقسمة  للحصة  درهم  ((11

 لشكل  لتالي)):

 (111 بوشرى) خلوق   لسسيدة 

حصة.

مقرها  ال تماعي):)مكت4))) قامة)

خد6جة رقم)65)زنقة لبنان  لقنيطرة.

6د6ر  لشركة) (:  د رة  لشركة)

مد6ر و حد  و  كثف من بين  لشركاء)أو)

خار ا عنهم يعينون بأغلبية أصو ت)

وحاليا تعتبف  لسيدة خلوق)  لشركاء)

للشركة) مسيفة  لوحيدة  بوشرى 

وذلك ملدة غيف محدودة.

 المضاء) ال تماعي):)تبتدئ  لسنة)

نها6ة) 6نا6ر  لى  فاتح   ال تماعية من 

شهر ديسمبف من كل سنة.

تبتدئ) باستثناء) لسنة  الولى 

للشركة) تاريخ  لتأسيس  لنهائي  من 

وتنتهي في))3)ديسمبف.

%من  الرباح) (5 6حفظ) (:  الرباح)

النشاء) لرصيد  الحتياطي  لقانوني)
 لى حدود بلوغ)1/10)ر سمال  لشركة.

كتابة) لدى  تم  ال6د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

سبتمبف) فاتح  بتاريخ  بالقنيطرة 

و4446،) (88(48 رقم) تحت  (،212(
رقم  لسجل  لتجاري)53)62.
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CMCC

مكت4 محمد للمحاسبة و الستشارة

محاس4 بالرباط

GSM : 16.6(.33.94.19

STE HELPEE SNT
SARL AU

RC(N° : 131617

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 HELPEE SNT شركة) شركاء)  تفق 

SARL AU،)شركة محدودة  ملسؤولية)

ذ ت  لشريك  لوحيد ما 6لي):

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي بيع)

ملكية  لسيد) تحت  حصة  ((111

بمو 4  لضمانات) محمد  مالح،)

 لعاد6ة و لقانونية في هذ   لشان  لى)

 لسيد موالي حسان  ملغاري.

وقرر  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ستقالة  ملسيف  لسابق  لسيد محمد)

 مالح.

وقرر  لجمع  لعام  الستثنائي)

موالي) لشركة  لسيد  كمسيف  تعيين 

حسان  ملغاري لفتفة غيف محددة.

وقرر  لجمع  لعام  الستثنائي)

تحيين  لنظام  السا�سي.

لدى) تم  ال6د ع  لقانوني  وقد 

 ملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم)

865)2))بتاريخ)24)6نا6ر)2122.
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FIDUCIAIRE CABETRAC
TRAVAUX DE COMPTABILITE

 SIEGE : LOT EL MEDOUZE IMMN°( AV
MED V 2EME ETAGE APPT N°3 TEMARA

TEL : 15.37.64.16.62
GSM : 16.67.84.92.47

STE OM YASSIR
SARL

تاسيس شركة
(: للشركة)   السم  لقانونية 

.STE OM YASSIR SARL
مؤرخ) عقد  لعرفي  بمقت�سى 
قد) (2122 6نا6ر) (3 بتاريخ) تمارة  في 
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تاسيس  تم 

 ملحدودة.
:) لنقل  لدولي)  لهدف  ال تماعي)

 لطرقي للبضائع.
ر سمال  لشركة):)11.111))درهم)
فئة) من  حصة  ((111 مقسمة  لى)

11))درهم للحصة  لو حدة.
 511  لسيد عبد  لو حد  لعمري)

حصة.
 لسيدة فدوى قروعي)511)حصة.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتاسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.
 ((3  ملقر):)تجزئة عين  لروز رقم)

 ملركز  لصخيف ت.
عبد  لو حد) :) لسيد   ملسيف)

 لعمري.
(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(3523(
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FIDUCIAIRE CABETRAC
TRAVAUX DE COMPTABILITE

 SIEGE : LOT EL MEDOUZE IMMN°( AV
MED V 2EME ETAGE APPT N°3 TEMARA

TEL : 15.37.64.16.62
GSM : 16.67.84.92.47

STE EDUCA NOBLE PRIVE
SARL AU 

ر سمال : 11.111) درهم
مقرها  ال تماعي : تجزئة عين 

عتارس عمارة رقم 99  لطابق  الول 
صخيف ت

تفويت حصص
 وتغييف  ملقر  ال تماعي
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في) ( بمقت�سى عقد  لعرفي مؤرخ)

بالرباط) ومسجل  (،212( نونبف) (31

تفويت) تم  (،212( نونبف) (31 بتاريخ)

حصة) ((111 حصة من أصل) (251

نبيل) ملك  لسيد  في  كانت   لتي 

للبطاقة  لوطنية) بوفص  لحامل 
LS81(963) لى  لسيد سليمان) رقم)

للبطاقة  لتعريف) عرقبي  لحامل 

 لوطنية رقم)DA332)بالتالي أصبحت)

أسهم  لشركة مقسمة كالتالي):

 لسيد نبيل بوفص))751)حصة.

 251 عرقبي) سليمان   لسيد 

حصة.

 ملسيف):) لسيد سليمان عرقبي.

تغييف  ملقر  ال تماعي) تم  وكذلك 

للشركة من تجزئة عين عتارس عمارة)
99) لطابق  الول صخيف ت  لى) رقم)

تامسنا  ماعة سيدي) (2 تجزئة  مل)

6حيى زعيف.

بكتابة) تم  ال6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
بتمارة بتاريخ)21)ديسمبف))212،)رقم)

 ال6د ع)146).
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FIDUCIAIRE CABETRAC

TRAVAUX DE COMPTABILITE

 SIEGE : LOT EL MEDOUZE IMMN°( AV

MED V 2EME ETAGE APPT N°3 TEMARA

TEL : 15.37.64.16.62

GSM : 16.67.84.92.47

STE IZA PRINT
 SARL 

ر سمال : 1.111) درهم

مقرها  ال تماعي : رقم 953  ملسيفة 

) تمارة

تفويت حصص وتغييف  ملقر 
 ال تماعي

في (  بمقت�سى عقد  لعرفي مؤرخ)

 24)أغسطس))212،)ومسجل بالرباط)

)212،)تم تفويت) 22)سبتمبف) بتاريخ)

ملك  لسيد) في  كانت  حصة لتي  (51

للبطاقة)  لزدو ني  حمد  لحامل 

AD69918) لى  لسيد)  لتعريف رقم)

فؤ د  لحامل  الدري�سي  السماعيلي 

 AD2431 رقم) للبطاقة  لوطنية  (

بالتالي أصبحت  ميع أسهم  لشركة)

في ملك  لسيد  الدري�سي  السماعيلي)

فؤ د)11))حصة كما أصبح هو  ملسيف)

 لوحيد للشركة.

تغييف  ملقر  ال تماعي) تم  وكذلك 
للشركة من))رقم)953) ملسيفة)))تمارة)

 لى شارع طارق  بن زياد  ملحل رقم)4 

سيكتور)4)حي  ملسيفة)))تمارة.

بكتابة) تم  ال6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

(،212( ديسمبف) ((6 بتاريخ) بالرباط 
رقم  ال6د ع)21789).
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STE ADAM EL BARAKA
SARL

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)7)6نا6ر)

تاسيس شركة) تقرر  بالرباط  (2122

بالخصائص) محدودة  ملسؤولية،)

 لتالية):

 لتسمية  ال تماعية):)أدم  لبفكة.

رقر ق)) حي  بي  (:  ملقر  ال تماعي)
شارع)71)رقم)6)) لرباط.

 لهدف):)دكان  لبقال.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 حد ثها  لفعلي.

من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

ديسمبف من) (3( فاتح 6نا6ر وتنتهي في)

كل سنة.

في) حدد  (:  لر سمال  ال تماعي)

 (111 على) مقسم  درهم  ((11.111

حصة بقيمة)11))درهم.

 لتسييف):) لشركة مسيفة من طرف)

 لسيد عبد  لهادي باعطي  ملدة غيف)

محدودة.
بالسجل  لتجاري)) رقم  لتقييد 

.(57545

باملحكمة) تم  ال6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (2 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2122،)تحت رقم)786)2).
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STE BERRADY NABIL
SARL AU

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
تم تغييف) (،212( ديسمبف) (23 بتاريخ)

بعض قو نين  لشركة وحدد ما 6لي):
تم تغييف مقر  لشركة من عنو ن)
شارع موالي) (8 شقة رقم) (31 بناء) (:
حسان  لرباط  لى) لوكيلي   حمد 
تجزئة رياض والد) (:  لعنو ن  لجد6د)

مطاع سيكتور)2)رقم)393)تمارة.
في  لعنو ن  لتالي) ملحقة   نشاء)
 (58 رقم) (2 سيكتور) مرس  لخيف  (:

تمارة.
باملحكمة) تم  ال6د ع  لقانوني 
 لتجارية بالرباط بتاريخ فاتح فبف 6ر)

2122،)تحت رقم)723)2).
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مز ر أود6ت و ستشار ت)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها:)511 )44 6)درهم
مقرها  ال تماعي:)ملتقى شارع عبد  ملومن)

وزنقة كالفون
 لد ر  لبيضاء

HOTEL MED AZUR
.S.A

 عالن عن عدم  لحل  ملسبق 
للشركة

محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 
 الستثنائي بتاريخ)31)سبتمبف))212،)
 HOTEL MED شركة) مساهو   قرر 
مجهولة  السم،) شركة  (،AZUR
درهم،) ((54.399.111 ر سمالها)
مقرها  ال تماعي بالسعيد6ة):)منتجع)
بالنييف  لسعيد6ة،)صندوق  لبف6د رقم)

22))ما 6لي):
 3/4 من) أكثف  ضياع  معا6نة 

 لر سمال  ال تماعي للشركة.
عدم  لحل  ملسبق للشركة.

أ ل) من   عطاء) لصالحيات 
 لقيام باال ر ء ت  لقانونية.

باملحكمة) تم  ال6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (2 بتاريخ) ببفكان   البتد ئية 

2122،)تحت رقم)76/2022.
بمقت�سى مقتطف و بيان

’’مز ر أود6ت و  ستشار ت)’’
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مز ر أود6ت و ستشار ت)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها:)511 )44 6)درهم

مقرها  ال تماعي:)ملتقى شارع عبد  ملومن)

وزنقة كالفون

 لد ر  لبيضاء

 SML MAROC

 INCORPORATED AS SML

 LABELS & PACKAGING

 MOROCCO

SARL AU

 تغييف  ملسريين ومالئمة  لنظام 
 ألسا�سي نظر  لتغييف  لشريك 

 لوحيد للشركة
بمقت�سى محضر قر ر ت  لشريك)

(،212( نونبف) ((5  الستثنائية بتاريخ)

 SML (« قرر  لشريك  لوحيد لشركة)

 MAROC INCORPORATED AS

 SML( LABELS( &( PACKAGING

ذ ت) شركة  (،»MOROCCO

شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

درهم،) ((.964.911 رأسمالها) وحيد،)

بالد ر  لبيضاء:) مقرها  ال تماعي 

موالي) 97،) ملجمع  لصناعي  تجزئة)

رشيد،)ما 6لي:

وضع حد لوال6ة  ملسيف6ن:) لسيد)

 HO King و لسيد) (Mak Chin Sing

Wah؛

غيف) وملدة  مسيف6ن  دد  تعيين 

محددة:

) لسيدة)Sau Wai LAW)و لسيدة)))

SUEN(Yuen(Lam(Lesley؛

مالئمة  لنظام  ألسا�سي للشركة؛

أ ل) من  إعطاء) لصالحيات 

 لقيام باإل ر ء ت  لقانونية.

كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

ملد6نة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 2122 28)6نا6ر)  لد ر  لبيضاء)بتاريخ)

تحت رقم)1327)8.
))بمقت�سى مقتطف و بيان

’’مز ر أود6ت و  ستشار ت)’’
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SOJE NEGOCE شركة
رأسمالها : 11.111) درهم

تعد6ل في  لشركة
في إطار  لجمع  الستثنائي لشركة)

 25 SOJE NEGOCE)و ملنعقد بتاريخ)

ماي))212)تقرر ما 6لي):

 تفويت  لحصص من طرف  لسيدة

 خولة شهبون إلى  لسيد سيدي محمد

111))حصة ثمن)  الدري�سي بمجموع)

 (11.111 أي) درهم  ((11  لحصة)

درهم.

وتسمية) مسيف  لشركة   ستقالة 

للشركة  لسيد سيدي) مسيف  د6د 

محمد  الدري�سي.

 5 )رقم) من) مقر  لشركة  تحويل 

زنقة بكين حي  ملحيط) (7 محل رقم)

زنقة) (( شقة) (6 )عمارة) إلى)  لرباط()

باماكو حي  ملحيط  لرباط(.

تم  إل6د ع  لقانوني للشركة لدى)

باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 

بتاريخ (((614( رقم) تحت   بالرباط 

6)6وليو))212.

235 P

 SOCIETE NOUREMA شركة

EQUIPEMENT
SARL AU

رأسمالها : 11.111) درهم

تعد6ل في  لشركة
إطار  لجمع  الستثنائي) في 

 SOCIETE NOUREMA لشركة)

 (4 و ملنعقد بتاريخ) (EQUIPEMENT

ديسمبف))212)تقرر ما 6لي):

طرف) من  تفويت  لحصص 

إلى  لسيد) مساعف  سية   لسيدة 

 لصالحي طارق بمجموع)111))حصة)

ثمن  لحصة)11))درهم أي)11.111) 

درهم.

 ستقالة مسيف  لشركة مساعف)

للشركة) آسية وتسمية مسيف  د6د 

 لسيد  لصالحي طارق.

للشركة) تغييف  ملقر  ال تماعي 

كيش) :) ملركز  لتجاري  إلى  لعنو ن)

 لود 6ة محل رقم)64)تمارة.

تم  إل6د ع  لقانوني للشركة لدى)

باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 

بتاريخ ((2(645 رقم) تحت   بالرباط 

25)6نا6ر)2122.
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ACTIBUILD شركة
رأسمالها : 551.111 درهم

تعد6ل في  لشركة
في إطار  لجمع  الستثنائي لشركة)

 (7 بتاريخ) و ملنعقد  (ACTIBUILD

ديسمبف))212)تقرر ما 6لي):

تفويت  لحصص من طرف  لسيد)

 لفرخ  ملهدي إلى  لسيد  لبلغيتي علي)

ثمن  لحصة) حصة  (5511 بمجموع)

11))درهم أي)551.111)درهم.

وتسمية) مسيف  لشركة   ستقالة 

مسيف  د6د للشركة  لسيد  لبلغيتي)

علي.

تم  إل6د ع  لقانوني للشركة لدى)

باملحكمة  البتد ئية) كتابة  لضبط 

بتاريخ (38(42 رقم) تحت   بسال 

3))نوفمبف)2122.
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CAFE MELK REDA
RC : 132211

.CAFE MELK REDA(:(لتسمية 
 2( :)رقم  إلقامة)  ملقر  ال تماعي)

ملك ر�سى حي بام عين عودة تمارة.

في إطار  لجمع  الستثنائي لشركة)

و ملنعقدة) (CAFE MELK REDA

بتاريخ)26)نوفمبف))212)تقرر ما 6لي):

حل  لشركة.

 ملصفي):) لسعد6ة زكري.

تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)

لدى) بالسجل  لتجاري   لقانوني 

تحت) بالرباط   ملحكمة  لتجارية 

 لرقم)7176.
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 ألمانة  مللكية للمغرب
29)شارع  لعلويين رقم))) لرباط

هاتمور
ش.ذ.م.م

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)
بتاريخ)4)6نا6ر)2122)تم تحد6د نظام)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة تتميز)

بالخصائص  لتالية):
 لتسمية):)هاتمور ش.ذ.م.م.

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)
مسؤولية محدودة.

 لهدف  ال تماعي):)
وإنتاج)  ستخر ج  لغاز  لطبيعي 
وتصد6رها) وبيعها  وتخزينها   لطاقة 

وتوزيعها.
 إنتاج  لهيدرو ين ومشتقاته وتخزينه

وبيعه وتوزيعه.
عام  ميع  ملعامالت) وبشكل 
  لتجارية و لصناعية و ملالية و لعقارية
 ملتعلقة مباشرة أو بشكل غيف مباشر)

باألهد ف  ملذكورة أعاله.
 ملدة):)99)سنة.

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)
حصة   تماعية) ((111 مقسمة إلى)
للحصة  لو حدة نسبت) درهم  ((11

 لشركاء)كما 6لي):
ملر ني) سليمة   لسيدة  لشريفة 

711)حصة   تماعية.
 لسيد سيدي محمد نور  لشريف)

بادوح)311)حصة   تماعية.
عمارة) :) لرباط   ملقر  ال تماعي)
موالي) زنقة  (8 رقم) شقة  (31 رقم)

 حمد لوكيلي حسان.
تعيين  لسيدة) تم  (:  لتسييف)
 لشريفة سليمة ملر ني و لسيد سيدي)
كمسيف6ن) بادوح  شرف  نور  محمد 

بالشركة وذلك ملدة غيف محدودة.
(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

.(57479
تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
 لتجارية بالرباط بتاريخ فاتح ديسمبف)

)212)تحت رقم)728)2).
بمثاقة مقتطف وبيان

فيفماك ش.ذ.م.م

239 P

STE SALS NETTOYAGE
SARL AU

للجمع) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 SALE لشركة) غيف  لعادي   لعام 

بتاريخ (NATTOYAGE SARL AU 

 7))نوفمبف))212)بسال تقرر ما 6لي):

 ملصادقة على تفويت حصص):

أناصر) طه  محمد  بيع  لسيد 

حصة للسيد) (251 ملجموع حصصه)

محمد أناصر.

من  لقانون) (6 تعد6ل  لفصل)

 ألسا�سي للشركة.

 ستقالة  لسيد محمد طه أناصر)

وتعيين) للشركة  كمسيف  مهامه  من 

كمسيف  د6د) أناصر  محمد   لسيد 

للشركة.

تعد6ل  لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)

فبف 6ر) فاتح  بتاريخ  لسال   البتد ئية 

2122)تحت رقم)38264.
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 LANGUAGELINE

 SOLUTION
SARL AU

للجمع) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لشركة) غيف  لعادي   لعام 

  LANGUAGELINE SOLUTION

)212)بسال) 4))أكتوبر) SARL)بتاريخ)

تقرر ما 6لي):

 ملصادقة على تفويت حصص):

ملجموع) بيع  لسيدة  هان  6التن 

حصصها)251)حصة مقسمة كما 6لي):

 11))حصة للسيد مهدي  الحساني

بسعر)11))درهم للحصة  لو حدة.

أبر ر  زكيطي للسيد  حصة  ((11 

بسعر)11))درهم للحصة  لو حدة.

 ستقالة  هان  6التن من مهامها)

كمسيفة للشركة.

 توسيع  لنشاط  ال تماعي للشركة

بإضافة):
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 لتف مة.

  الستشار ت في  إلد رة  الستف تيجية

و لتسويق و إلعالن عبف  النتفنيت.

 تقد6م  لخدمات،) لتجارة و ألعمال

 ملتنوعة.

: من)  تغييف  ســـــــــــــــــم  لشــــــــــركــــــــــــــــة 

LANGUAGELINE(إلى(STDINGHINA 

.SOLUTIONS

 7 و) (6 و) (4 و) (3 تعد6ل  لفصول)

من  لقانون  ألسا�سي) ((7 و) ((4 و)

للشركة.

تعد6ل  لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)

فبف 6ر) فاتح  بتاريخ  لسال   البتد ئية 

2122)تحت رقم)3859.
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PLASTCO
SARL

تبعا ملقرر ت  لجمع  لعام للشركاء)

ديسمبف) (24 في) بالرباط   ملسجل 

)212)لشركة)PLASTCO)شركة ذ ت)

مسؤولية محدودة مقرها  ال تماعي)

1)) لحي  لصناعي) و) (9 بتجزئة)

 لصبيحي طريق  لقنيطرة سال.

قرر  لجمع  لعام ما 6لي):

حصص  لسيد  محزون) بيع 

لفائدة) محمد  عو د  و لسيد  حماني 

 لسيد طهيفي موالي عبد  لسالم.

للشركة) تغييف  لشكل  لقانوني 

محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة  من 

محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

  ستقالة  لسيد ن  محزون حماني

تسييف  لشركة) من  محمد  وعو د 

عبد) موالي  ظهيفي  وتعيين  لسيد 

 لسالم مسيف  د6د للشركة.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بسال) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم) تحت  (2122 6نا6ر) (21 بتاريخ)

رقم) 79)38) لسجل  لتجاري 

.221(3
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شركة مقاولة فاريع لألشغال
ش.م.م بشريك وحيد

وضع) تم  موثق  عقد  بمقت�سى 
ذ ت) لشركة   ألنظمة  ألساسية 
حيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

وذ ت  لخصائص  لتالية):
مقاولة) (:  لتسمية  ال تماعية)
فاريع لألشغال ش.م.م بشريك وحيد.
مقاولة) (:  لغرض  ال تماعي)

أشغال  لبناء.
مقاولة نجارة  ألملنيوم.

 ( رقم) مكت4  (:  ملقر  ال تماعي)
A(لشقة رقم)3)) لطابق  لثالث بلوك  
إقامة باب دكالة شارع موالي عبد هللا)

مر كش.
  لرأسمال  ال تماعي):)536.411.)6
حصة) (6(5.364 إلى) مقسم  درهم 
  تماعية من فئة)11))درهم للحصة)
 لو حدة مكتتبة بأكملها محررة من)

طرف  لشريك  لو حد):
 6(5.364 فاريع) محمد   لسيد 

حصة.
 ملجموع):)5.364)6)حصة.

 99 إن مدة  لشركة تدوم) (:  ملدة)
من تسجيلها في  لسجل) سنة  بتد ء)
فسخها) وقع  إذ   عد   ما   لتجاري 
هو) ما  حس4  تمد6دها  أو  مسبقا 
منصوص عليه في  لقانون  لتأسي�سي.
من) ستسيف  لشركة  (:  لتسييف)
طرف  لسيد محمد فاريع وذلك ملدة)

غيف محدودة.
بكتابة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)
 لضبط باملحكمة  لتجارية بمر كش)
رقم) تحت  (21(8 أبريل) (25 بتاريخ)

.1126972
خالصة للنشر
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IMAS
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ) مسجل  (21/12/2021
شركة) تأسيس  تم  (27/12/2021
ذ ت  لشريك) محدودة  ملسؤولية 

 لوحيد و ذ ت  لخصائص  لتالية):)

.IMAS(:(لتسمية (-

مارس) (3 شارع) (:  ملقر  ال تماعي)

ساحة  6فر ن تاهلة تازة.)

تنظيف) (: -) ملوضوع  ال تماعي)

 لو  هات،) ملحالت،)و  لشقق

صيانة) أو  غرس  في  مقاولة  (-

 ملنتجعات  لحد ئق و  لشو رع)

وخدمات) أعمال  لتنظيف  (-

 الستقبال و إلرشاد  ملمتازة.
درهم) ((11.111 رأس  ملال) (-

مقسم إلى)111.))حصة من فئة)11) 

لشريك) مسندة  و حدة  لكل  درهم 

 لوحيد.

- 111.))حصة مسندة إلى  لسيد)

أحمد أمين أمغار.)

:) لسيد أحمد) -) ملساهم  لوحيد)

أمين أمغار  لحامل لبطاقة  لتعريف)

.DB 25646(لوطنية رقم 

أحمد) :) لسيد  -) ملسيف لوحيد)

أمين أمغار  لحامل لبطاقة  لتعريف)

.DB 25646(:(لوطنية رقم 

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  لقد 

 لضبط لدى  ملحكمة  البتد ئية بتازة)

49 تحت رقم) (01/02/2022  بتاريخ)
رقم  لسجل  لتجاري))636.

بالتلخيص
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مونطاين بيك
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (26

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

ذ ت) وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لخصائص  لتالية):

 لتسمية):)مونطا6ن بيك.

:) ستيف د)  لغرض  ال تماعي)

ومو د) مو د  لعقاقيف  أصناف  كافة 
و ميع  ملنتجات  ألخرى)  لكهربائية،)

 ملتعلقة بإنجاز أعمال  لبناء.

 شر ء)،)بيع)،)بالجملة و بالتقسيط)،

لجميع)  لوساطة،) لتجارة  لعامة 

 ملنتجات و  ملو د  ملختلفة.)

تسويق  ملجوهر ت)  ستيف د 
 ملقلدة.

و ميع) تسويق  ألثاث   ستيف د 
عناصر  لد6كور  لد خلي  ألخرى.

في  ملجال  لتجاري   إلستثمار 

و  لصناعي.
عمارة) ((( رقم) (:  ملقر  ال تماعي)

74)فونتي  لعليا بنسركاو أكاد6ر.)
من) سنة  (99 في) حددت  (:  ملدة)

تاريخ تأسيس  لشركة  لنهائي.
حدد) (:  لرأسمال  ال تماعي)
 لرأسمال في)11.111))درهم مقسمة)
إلى)111))حصة   تماعية من قيمة)

11))درهم لكل حصة.
 (111 (: محمد) بو كان   لسيد 
حصة بقيمة))11))درهم()لكل حصة)

بمساهمة قدرها))11.111))درهم(.
 لتسييف:)تم تعيين  لسيد بو كان)
محمد مسيف للشركة ملدة غيف محددة)

بالنسبة للتوقيع.
صحيح) بشكل  ملزمة   لشركة 
بتوقيع وحيد للسيد بو كان محمد)

مع  لحق في إمكانية تعين ممثل له.
فاتح) من  تبتدئ   لسنة  ملالية:)
ديسمبف من كل) (3( 6نا6ر و تنتهي في)

سنة.)
باملحكمة) تم  ال6د ع  لقانوني 
بتاريخ) بأكاد6ر   لتجارية 

02/02/2022)تحت رقم)18358).
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MTT HOLIDAYS
SARL

Au(capital(de 1.000.000 Dhs
 Siège(sociale : 93 BIS

 BOULEVARD MOHAMMED V,
OUJDA

IF(N° : 40229946, RC(N° : 22285
تعــد6ل

تقسيم  لحصص  ال تماعية للورثة.
غيف) قر ر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 لعادي  ملنعقد بتاريخ)01/12/2021 
شركاء) قرر  بو دة،) بمقر  لشركة 
ش.م.م. (MTT HOLIDAYS  شركة)

)ما 6لي):
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بوفاة  ملرحوم  لحميدي) إشعار  (

نور  لد6ن.

تقسيم  لحصص  ال تماعية)
نور) للمرحوم  لحميدي   ململوكة 

على  لورثة) حياته  قيد   لد6ن 

 لشرعيين.

لوفاة  ملسيف  لثاني  ملرحوم) تبعا 

تبقى  لشركة) نور  لد6ن  لحميدي،)

وهو) و حد  مسيف  طرف  من  مسيفة 

 لسيد  لحميدي محمد.

تحد6ث  لقانون  ألسا�سي للشركة.

للشركــــة) تم  إل6د ع  لقانوني 

(: بتاريــــخ) بو دة  باملحكمة  لتجارية 

28/01/2022)تحت رقــــم):)329.
إمــضــاء
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ORIENTAL POIDS LOURDS
SARL

AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : 93 BIS

 BOULEVARD MOHAMMED V

OUJDA

IF(N° 15267198

RC(N° 28393

تعد6ل

تقسيم  لحصص  ال تماعية للورثة

بمقت�سى قر ر  لجمع  لعام  لغيف)

 لعادي  ملنعقد بتاريخ فاتح ديسمبف)
قرر) بو دة  بمقر  لشركة  (212(

 ORIENTAL POIDS شركة) شركاء)

LOURDS)ش.م.م ما 6لي):

بوفاة  ملرحوم  لحميدي) إشعار 

نور  لد6ن.

تقسيم  لحصص  ال تماعية)
نور) للمرحوم  لحميدي   ململوكة 

على  لورثة) حياته  قيد   لد6ن 

 لشرعيين.

لوفاة  ملسيف  لثاني  ملرحوم) تبعا 

تبقى  لشركة) نور  لد6ن  لحميدي،)

وهو) و حد  مسيف  طرف  من  مسيفة 

 لسيد  لحميدي محمد.

تحد6ث  لقانون  ألسا�سي)

للشركة.

للشركــــة) تم  إل6د ع  لقانوني 

(: بتاريــــخ) بو دة  باملحكمة  لتجارية 

28/01/2022)تحت رقــــم):)328.
إمــضــاء
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BOIS(SELECT(SARL/AU

Au(capital(de(5.000.000,00Dhs

 Siège(sociale(:(RUE(20(HAY(SI(LAKHDAR

N°(7 BIS, OUJDA

IF N° : 15321425 - RC N° : (776(

BOIS SELECT
 لرفع من رأسمال  لشركة

تعــد6ل
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 BOIS SELECT SARL (AU(لشركة

 212( ديسمبف) (28 بتاريخ)  ملنعقد 

بمقر  لشركة بو دة)،)قرر ما 6لي):

رأسمـــال  لشركــــــة) من   لرفع 

درهم) (2.111.111 قـــــدره) بمبلـــــــغ 

إلى) درهم  (5.111.111 مـــــن) أي 

 21.111 بحس4) درهم  (7.111.111

حصة   تماعية عن  لد ئنية  ملقدرة)

و ملستحقة  لتي 6حتفظ بها  لشريك)

 لوحيد.

من  لقانوني) (7 و) (6 تغييف  ملادتين)

 ألسا�سي.

تحد6ث  لقانوني  ألسا�سي.

للشركــــة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريــــخ بو دة   باملحكمة  لتجارية 

28)6نا6ر)2122)تحت رقــــم)331.
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 SCI MOUAD 
 SARL 

au(capital(de 100 000,00 DHS

 Siège(Social : 21 BD(MOUAD

IBNOU(JABAL, OUJDA

R.C : 19081 ; IF(N° : 25320670

حل  لشركة
غيف) قر ر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

نوفمبف) ((7  لعادي  ملنعقد بتاريخ)
قرر) بو دة  بمقر  لشركة  (212(

شركاء)شركة)SCI MOUAD)))ش.م.م)

ما 6لي):)

حل  لشركة.)

للشركة  لسيد) مصفي  تعيين 

كواللي بنيونس.

مقر  لتصفية هو  ملقر  ال تماعي)

للشركة  لكائن ب))2)شارع معاد بن)

 بل و دة.

للشركة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ بو دة   باملحكمة  لتجارية 

 28)6نا6ر)2122)تحت رقم)33.
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 RIDOUANE HASSAINE 

 JOURNAL OUJDA REGION
SARL AU

au(capital(de 10 000,00 DHS

 Siège(Social : IMM. RAYANE

 N°18 ANGLE(BD(ALLAL

 BEN ABDELLAH ET RUE IBN

KHALDOUNE, OUJDA

R.C : 32723 ; IF(N° : 26133834
 لتشطي4 من  لسجل  لتجاري

غيف قر ر  لجمع  لعام   بمقت�سى 

ديسمبف) (8  لعادي  ملنعقد بتاريخ)
قرر بو دة  بمقر  لشركة  (212( 

 RIDOUANE(لشريك  لوحيد لشركة 

 HASSAINE JOURNAL OUJDA

REGION«)ش.م.م ما 6لي):

 لتشطي4 من  لسجل  لتجاري.

إبر ء)ذمة  ملصفي.

للشركة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 باملحكمة  لتجارية بو دة بتاريخ)

6نا6ر)2122)تحت رقم332.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL AU

B.P 616 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 15.28.8(.96.41

FAX : 15.28.8(.96.4(

STE AKSEL
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

5))سبتمبف))212)حرر محضر شركة)

ذ ت مسؤولية محدودة تقرر ما 6لي):

 ملصادقة على تصفية  لشركة.
تحد6د مقر تصفية  لشركة.

باملقر  ال تماعي) تمت  لتصفية 
شارع  لحسن  لثاني) (E بالقطاع)

بيوكرى  شتوكة  6ت باها.
تعيين  لسيد  ال6بوركي  لعلوي)

يسوف مصفي للشركة.
تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
باملحكمة) بكتابة  لضبط   لقانوني 
6نا6ر) ((3 بتاريخ) بانزكان   لتجارية 

2122)تحت رقم)2022/61.
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MEGLIO SERVICES
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
ببوزنيقة) موثق  عزيز  لنية   ألستاذ 
تم تأسيس) (212( نوفمبف) (29 بتاريخ)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة سميت)
طرف) من  (MEGLIO SERVICES
 لسادة محمد  لحر ق  لسريفي،)مر د)
 لحر ق  لسريفي و لسيد عبد  لرحيم)

 لسلم ذ ت  لخصائص  آلتية):
  لشكل  لقانوني للشركة  ملؤسسة):

شركة ذ ت مسؤولية محدودة.
رأسمالها):)1.111))درهم.

وشر ء) بيع  (:  لهدف  ال تماعي)
و ملستعملة)  لسيار ت  لجد6دة 
صيانة) أ ز ء) لسيار ت،) و ميع 
و لقيام) وسح4  لسيار ت  وإصالح 
بجميع عمليات  الستيف د و لتصد6ر)
وعلى  لعموم) طبيعتها  كانت   6ا 
و ملالية)  ميع  ملعامالت  لتجارية 
مباشرة عالقة  لها   و لصناعية  لتي 
)أو غيف مباشرة مع  لهدف  ال تماعي.

:) لرباط)  ملقر  ال تماعي للشركة)
 شارع عبد  لكريم  لدويري شقة رقم)4
مدغشقر) شارع    لطابق  لسفلي 

رقم)42.
مدة  لشركة):)99)سنة.

طرف) من  تسييف  لشركة  تم 
 لسيد مر د  لحر ق  لسريفي و لسيد)
عبد  لرحيم  لسلم بصفتهما  ملسيف6ن)

.MEGLIO SERVICES(لشركة
سجل تجاري تحت رقم)95)57).

بمثابة مقتطف وبيان

252 P
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 ئتمانية لومباردي

 لد ر  لبيضاء))42)شارع عبد  ملومن إقامة)

رياض عبد  ملومن عمارة)»B«) لطابق  لثاني)

 لرقم)8

 لهاتف):)15.22.86.59.97

 لفاكس):)15.22.86.59.99

E.MAIL : FIDUCIAIRELOMBARDIE@

GMAIL.COM

ICE : 111184257111112

FITKIDS

SARL

تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

بالد ر  لبيضاء) (212( أبريل) ((4

لشركة) وضع  لقانون  ألسا�سي  تم 

ذ ت  ملميز ت) محدودة  ملسؤولية 

 لتالية):

.FITKIDS SARL(:(لتسمية 

:) ستغالل)  لهدف  ال تماعي)

قاعة  لرياضة.

 CASABLANCA(:(ملقر  ال تماعي 

.8 ALLEE DE L’AIGLE

 91.111 (:  لرأسمال  ال تماعي)

درهم مقسمة إلى)911)حصة من فئة)

درهم للحصة  لو حدة موزعة) ((11

على  لشركاء)كما 6لي):

 لسيد محمد  لعنابي)361)حصة.

 لسيدة ناد6ة خطي4)81))حصة.

 لسيدة مريم  لعنابي)81))حصة.

 لسيد حمزة  لعنابي)81))حصة.

كمسيف6ن) تعيين  تم  (:  لتسييف)

للشركة ملدة غيف محدودة):

-) لسيدة) محمد  لعنابي)  لسيد 

مريم  لعنابي و لسيد حمزة  لعنابي.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

نوفمبف) (9 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)

)212)تحت رقم))79939.
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 ألستاذ عثمان  ملعزوزي

موثق

 2( II(طريق سبتة إقامة حد ئق مر ان عمارة

 )  لطابق  ألر�سي شقة رقم)3)قبالة مر ان)
تطو ن

تلفون):)05.39.97.24.85/88

 لفاكس):)15.39.97.24.88

TANGER SMIR SARL
طنجة سميف ش.م.م

تفويت حصص   تماعية
مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

تم) (212( ديسمبف) ((4 في) بتطو ن 

11))حصة من طرف  لسيد) تفويت)

لفائدة  لحسن) كرفاس  محمد 

 لشبتي.
تعد6ل  لفصلين)6)و)7)من  لقانون)

 ألسا�سي للشركة.

في  لشركة) وبهذ  صادق  لشركاء)

 ملذكورة أعاله بمقت�سى نفس  لعقد)

 ملشار إليه أعاله.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بتطو ن بتاريخ)6))ديسمبف)

)212)تحت رقم)3735.
للخالصة و لبيان

 ألستاذ عثمان  ملعزوزي
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 ألستاذ عثمان  ملعزوزي

موثق

 2( II(طريق سبتة إقامة حد ئق مر ان عمارة

 )  لطابق  ألر�سي شقة رقم)3)قبالة مر ان)
تطو ن

تلفون):)05.39.97.24.85/88

 لفاكس):)15.39.97.24.88

SABAE BUILDING SARL
سبأ بولد6نك ش.م.م

تفويت حصص   تماعية
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بتطو ن في)31)نوفمبف))212 :

حصة من طرف) (329 تم تفويت)

هولد6نغ) م  ب    «  لشركة  ملسماة)

طرف) من  ش.و«) ملمثلة  ش.م.م 

 لسيد عبد  مللك  عافر لفائدة  لسيد)

بالل  يد.

طرف) من  حصة  ()(( تفويت) تم 

لفائدة) أعافر  عبد  ملالك   لسيد 

 لسيد بالل  يد.

تعد6ل  لفصلين)6)و)7)من  لقانون)

 ألسا�سي للشركة.

في  لشركة) وبهذ  صادق  لشركاء)

 ملذكورة أعاله بمقت�سى نفس  لعقد)

 ملشار إليه أعاله.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

ديسمبف) ((6  لتجارية بطنجة بتاريخ)

)212)تحت رقم)28))).
للخالصة و لبيان

 ألستاذ عثمان  ملعزوزي
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سوليرجي
SOLERGY

تأسيس شركة
في) منجز  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (212( ديسمبف) (28  لرباط بتاريخ)

مسؤولية) ذ ت  شركة  قو نين  إنجاز 

محدودة مميز تها كالتالي):

.SOLERGY(لتسمية):)سوليفجي 

وإنجاز) تصميم  در سة  (:  لهدف)

أشغال  لتجهيز ت  لكهربائية.

شقة) (31 عمارة) (:  ملقر  ال تماعي)

زنقة موالي  حمد لوكيلي حسان) (8

 لرباط.

 ملدة):)99)سنة.

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)

كل) قيمة  حصة  ((111 إلى) مقسم 

و حد منها)11))درهم.

6د6ر  لشركة  لسيد ن) (:  إلد رة)

ويونس  لعسري) بوحماوي   لعربي 

كمسيف6ن ملدة غيف محدودة.

إلنشاء) (5% من  ألرباح) 6قتطع 

 الحتياط  لقانوني.

تم  إل6د ع  لقانوني) (:  إل6د ع)

 بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية

بالرباط 6وم)3)فبف 6ر)2122)تحت رقم)

737) لسجل  لتجاري رقم)57617).
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 GROUP GM AMENITIES

MAROC
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

6قدر رأسمالها بـ 2.311.111 درهم

 ملقر  ال تماعي :  لرقم 36 شارع 

 ألبطال  لشقة رقم 2 أكد ل  لرباط

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 3 ومسجل بتاريخ) (212( نوفمبف) ((7

شركاء) قرر  بالرباط  (212( ديسمبف)

 لشركة ما 6لي):

تغييف  ملقر  ال تماعي من  لعنو ن)

 ملذكور أعاله إلى  لعنو ن  لتالي):

تجزئة  لقصر  ملنطقة) ((9  لرقم)

 لصناعية  لصخيف ت تمارة.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتمارة) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت رقم) (212( ديسمبف) ((5 بتاريخ)

.(RC N° : (352(5( 7288

257 P

SHKET
عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

مؤرخ في  لرباط بتاريخ)9))6نا6ر)2122 

قد تم تأسيس):

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

بشريك وحيد.

 لهدف  ال تماعي):

 لتجميل وبيع مو د  لتجميل.
رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحصة  لو حدة.

إلينا) ريابسيبا   لسيدة 

RAIBTSEVA ELENA  111) حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

6نا6ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)

ديسمبف من كل سنة ما عد ) (3( إلى)

تاريخ) من  تبتدئ   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.

 ملقر):)5))شارع أبطال شقة رقم)4 

أكد ل  لرباط.
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إلينا) ريابسيبا  :) لسيدة   ملسيف)
.RAIBTSEVA ELENA

(: بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 
576387)) لرباط.

258 P

TAHA TIJARA شركة
ش.ذ.م.م

تفويت حصص
تعيين مسيفة ثانية للشركة

على إثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ)
شركاء) )212،)  تمع  نوفمبف) (25
ذ ت) شركة  (TAHA TIJARA شركة)
مسؤولية محدودة،)بمقر هذه  ألخيفة)

وقررو   ملصادقة على ما 6لي):
من حصص) حصة  (671 تفويت)
للسيدة) عبد  لقادر  لركيلي   لسيد 

مونية  لركيلي.
من حصص) حصة  (811 تفويت)
 لسيدة خد6جة  لنني للسيدة نزهة)

 لركيلي.
نزهة  لركيلي) تعيين  لسيدة 

كمسيفة ثانية للشركة.
باملحكمة) أنجز  إل6د ع  لقانوني 
 لتجارية بالرباط،)في)26)6نا6ر)2122،)

تحت رقم)9)6)2).
من أ ل  ملستخرج و إلنجاز
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CAFE PICA SOUS شركة
ش.ذ.م.م/ ش.و

تأسيس
على إثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ)
22)نوفمبف)2122،)تم تأسيس شركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد،)بالصبغات  لتالية):
CAFE PICA SOUS(:(إسم  لشركة
:)هدف  لشركة باملغرب)  ملوضوع)

أو بالخارج):
 ستغالل مقهى ومطعم.

شال،) محطة  (:  ملقر  ال تماعي)
طريق  لقنيطرة،)كلم)2)-)سال.

درهم) ((11.111 (: رأس  ملال)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 
حررت كلها) درهم لكل و حدة،) ((11

باسم  لسيد عبد هللا  بندكالي.

99)سنة من تاريخ إنشائها) (:  ملدة)
ما عد  في حالة تمد6دها أو فسخها)

مسبقا.
 لتسييف):) لشركة مسيفة من طرف)

 لسيد عبد هللا  بندكالي.
أنجز  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
باملحكمة  البتد ئية بسال،)  لقانوني 
في)21)6نا6ر)2122،)تحت رقم  لسجل)

 لتجاري))3532.
من أ ل  ملستخرج و إلنجاز
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GATE FM شركة
SARL
تأسيس

على إثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (،212( 6ونيو) (2
بالصبغات) ( ذ ت مسؤولية محدودة)

 لتالية):
GATE FM(:(إسم  لشركة

:)هدف  لشركة باملغرب)  ملوضوع)
أو بالخارج):

 لبناء،) شغال مختلفة.
أشغال  لنظافة.

 لبستنة.
))) ملركز) (:  ملقر  ال تماعي)
 لتجاري  لربيع حي  لنهضة))) لرباط.

درهم) ((11.111 (: رأس  ملال)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 
حررت كلها) درهم لكل و حدة،) ((11

ومقسمة بين  لشركاء)كالتالي):
 511 (: عثمان  لحسني)  لسيد 

حصة.
 511 (: 6وسف  وسالم)  لسيد 

حصة.
99)سنة من تاريخ إنشائها) (:  ملدة)
ما عد  في حالة تمد6دها أو فسخها)

مسبقا.
 لتسييف):) لشركة مسيفة من طرف)
ويوسف) عثمان  لحسني   لسيد6ن 

 وسالم.
أنجز  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
 لقانوني باملحكمة  لتجارية بالرباط،)
في)26)6نا6ر)2122،)تحت رقم  لسجل)

 لتجاري)57377).
من أ ل  ملستخرج و إلنجاز
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DIZA CAPITAL شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد تم تأسيس) (2122 6نا6ر) (5 بتاريخ)

محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة 

باملميز ت  لتالية):

DIZA CAPITAL(:(لتسمية 

 لهدف  ال تماعي):)تسويق  ميع)

أنو ع  ملنتجات  لزر عية و لغذ ئية.
في) حدد  (: رأسمال  لشركة)

1.111))درهم موزعة إلى)11))حصة)

قد تم) درهم،) ((11   تماعية بقيمة)

تحريرها بالكامل و ملخصصة للشركاء)

بما 6تناس4 مع مساهماتهم،)أي):

 لسيد عبد  لعزيز تور بي  لحامل)

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

R53236 - 45 حصة.

خابيش  لحامل) حسن   لسيد 

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

BE436799 - 5))حصة.

فضيلة) بن  سعيدة   لسيدة 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
رقم)A619413 - 5) حصة.

6ا�سي  لحامل) أحمد   لسيد 

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

OD9257 - 5) حصة.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.

6نا6ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)

ديسمبف من كل سنة ما عد ) (3( إلى)

تاريخ) من  تبتدئ   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.

5))شارع أبطال) (:  ملقر  ال تماعي)

شقة رقم)4)أكد ل  لرباط.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

تور بي  لحامل) عبد  لعزيز   لسيد 

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

R53236)وذلك ملدة غيف محدودة.
باملحكمة) رقم  لسجل  لتجاري 

 لتجارية بالرباط):)57537).
مقتطف من أ ل  الشهار
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MOLBIOL EXPERT

SARL

AU(CAPITAL(DE 200.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : CASABLANCA,

 8 RUE(IBNOU(ADILE(RDC(APPT

N°1 BOURGOGNE

RC° 370165

رقع رأسمال  لشركة
 MOLBIOL شركة) شركاء)  تخذ 

خالل  لجمع  لعام) (EXPERT SARL

 212( 7))ديسمبف)  الستثنائي بتاريخ)

 لقر ر  لتالي):

حاليا) رأس  ملال  لبالغ  رفع 

 2111 إلى) مقسمة  درهم  (211.111

محررة) درهم  ((11 بقيمة) حصة 

درهم) (751.111 بمبلغ) بالكامل،)

ليصل بذلك إلى)951.111)درهم عن)

طريق مقاصة في رأس  ملال ملثل هذ )

» ألرباح) حساب) من   ملبلغ  ملأخوذ 

 ملحتجزة«.

تتم هذه  لعملية عن طريق إنشاء)

7511)حصة  د6دة بقيمة) وإصد ر)

 7511 إلى) (( 11))درهم لكل منها من)

للشركاء) مجانا  مخصصة  حصة،)

 2111 مقابل) حصة  د6دة  (7511

حصة قد6مة.

سيتم إضافة  لحصص  لجد6دة)

لجميع  ألحكام) ستخضع   لتي 

 لنظامية للحصص  لقد6مة  عتبار )

وسيتم) (،212( ديسمبف) ((7 من)

على  لنحو) وتوزيعها  تخصيصها 

 لتالي:

 6111 كنون) فاطمة   لسيدة 

حصة.

 لسيدة نجات كنون)3511)حصة.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة)

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

1428)8)بتاريخ)28)6نا6ر)2122.
مقتطف من أ ل  إلشهار

263 P
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MBSA شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت شريك وحيد
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد تم تأسيس) (2122 6نا6ر) (5 بتاريخ)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

شريك وحيد باملميز ت  لتالية):
MBSA SAL AU(:(لتسمية 

:) إلنعاش)  لهدف  ال تماعي)
 لعقاري.

في) حدد  (: رأسمال  لشركة)
1.111))درهم موزعة إلى)11))حصة)
قد تم) درهم،) ((11   تماعية بقيمة)
للسيد) وإسنادها  بأكملها  تحريرها 

أحمد  ملخلوفي.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع)

 لسجل  لتجاري.
6نا6ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)
ديسمبف من كل سنة ما عد ) (3( إلى)
تاريخ) من  تبتدئ   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.
 ملقر  ال تماعي):)5))شارع  ألبطال)

شقة رقم)4)أكد ل  لرباط.
:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)
 لسيد أحمد  ملخلوفي  لحامل لجو ز)
 لسفر رقم)18AD33(74)وذلك ملدة))

غيف محدودة.
باملحكمة) رقم  لسجل  لتجاري 

 لتجارية بالرباط):)57533).
مقتطف من أ ل  إلشهار
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YASSIRE BEAUTY
SARL AU

رأسمالها : 11.111) درهم
 ملقر  ال تماعي : حي و د  لذه4 

تجزئة فضلي رقيم 67) تمارة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  (،212( ديسمبف) (27
بيوتي«) »6اسر  تحمل  سم) شركة 
على  ملميز ت) تتوفر  ش.ذ.م.م.ش.و 

 لتالية):
حي و د  لذه4) (:  ملقر  ال تماعي)

تجزئة فضلي رقم)67))تمارة.

 لهدف  ال تماعي):

) لصيدالنية)))))  ملنتجات)

ومستحضر ت)) لتجميل.

مدة  الستمر ر):)99)سنة.
درهم) ((11.111 (: رأس  ملال)

مقسم إلى)111))حصة من فئة)11) 

درهم،)موزع كما 6لي):

 (111  لسيد 6اسيف عبد  للطيف)

حصة.

تم تعيين  لسيد 6اسيف) (:  لتسييف)

ملدة) للشركة  كمسيف  عبد  للطيف 

غيف محدودة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

فاتح 6نا6ر وتنتهي في))3)ديسمبف.

لتكوين) بعد  قتطاع)%5) (:  ألرباح)

6وزع) صندوق  الحتياط  لقانوني،)

 لباقي على  لشركاء)حس4 حصصهم.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

تحت  لسجل) بتمارة   البتد ئية 

 لتجاري رقم)3)353).
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LIGHT SPECTRUM STUDIO
SARL AU

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
بشريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت) (،2122 فبف 6ر) (3 6وم) بالرباط 

لشركة) صياغة  لقانون  لتأسي�سي 

وحيد،) بشريك  محدودة  ملسؤولية 

لها  لخصائص  لتالية):

 LIGHT SPECTRUM (:  لتسمية)

.STUDIO

 لهدف):) لتجارة.

شارع  بن) (59 (:  ملقر  ال تماعي)

سينا شقة رقم))))أكد ل  لرباط.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيس  لشركة.

 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

في مبلغ)11.111))درهم.

تسييف  لشركة) عهد  (:  إلد رة)

 لسيد رضا  بوزيد.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

غا6ة))3)ديسمبف.

وتسجيل) تم  إل6د ع  لقانوني 
 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة)
فبف 6ر) (3 بتاريخ) بالرباط،)  لتجارية 

2122،)تحت رقم)855)2).
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ISIS JEWELRY
SARL AU

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
بشريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت) (،2122 فبف 6ر) (3 6وم) بالرباط 
لشركة) صياغة  لقانون  لتأسي�سي 
وحيد،) بشريك  محدودة  ملسؤولية 

لها  لخصائص  لتالية):
ISIS JEWELRY(:(لتسمية 

:) ستيف د  ملجوهر ت)  لهدف)
 ملعدنية  لنفيسة.

شارع (59 (:   ملقر  ال تماعي)
 بن سينا شقة رقم))))أكد ل  لرباط.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيس  لشركة.
 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

في مبلغ)11.111))درهم.
تسييف  لشركة) عهد  (:  إلد رة)

 لسيدة هند خيف ت.
من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

غا6ة))3)ديسمبف.
وتسجيل) تم  إل6د ع  لقانوني 
 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة)
فبف 6ر) (3 بتاريخ) بالرباط،)  لتجارية 

2122،)تحت رقم)57565).
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 SARA INTERNATIONAL
TRADE & SERVICES

SARL AU
تأسيس شركة

وبيع) شر ء) (:  لهدف  ال تماعي)
وبيع  لفو كه) شر ء)  لبضائع،)

و لخضرو ت،) ستيف د وتصد6ر.
5) ملسيفة) :) مل)  ملقر  ال تماعي)
رقم)669)حي يعقوب  ملنصور  لرباط.
رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)
مقسمة ل)111))حصة من فئة)11) 

درهم،)للحصة  لو حدة.

درهم) ((11 111))حصة من فئة)
للسيد  لحسن حمادي سيدي حيبال.
:) لحسن حمادي سيدي)  لتسييف)

حيبال.
بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

بالرباط):)57513).
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SAMIMARK
SARL AU

تأسيس شركة
في) :) لتجارة   لهدف  ال تماعي)

 ملنتجات  لطبية و الكسسو ر ت.
 ملقر  ال تماعي):)عمارة))))مكت4)
 لطابق  لثاني شارع ضا6ة عو  أكد ل)

 لرباط.
درهم) (21.111 (: رأسمال  لشركة)
 (11 211)حصة من فئة) مقسمة ل)

درهم للحصة  لو حدة.
درهم) ((11 فئة) من  حصة  (211

للسيدة كريمة سامي.
 لتسييف):)6ونس سامي.

بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 
بالرباط):))5751).

269 P

SOCOTRESS
SARL

تعد6الت بالشركة
تغييف  لشكل  لقانوني من شركة)
شركة) إلى  محدودة  مسؤولية  ذ ت 
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد
رشيد) حصص  لسيد  تفويت 
 لسا د للسيد علي  لسا د لتصبح)

 لحصص كالتالي):
علي  لسا د)111))حصة من فئة)

11))درهم.
رشيد  لسا د)  ستقالة  لسيد 

من تسييف  لشركة.
تعيين  لسيد علي  لسا د مسيف)

 د6د ووحيد للشركة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
(: رقم) تحت  بالرباط   لتجارية 

.(2(749
270 P
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 BLACK COFFEE FRESHLY

BREWED
SARL AU

تأسيس شركة
 لهدف  ال تماعي):)مقهى)-)سناك.

:)متجر في  لطابق)  ملقر  ال تماعي)

 لسفلي عمارة)A3)هرهورة تمارة.
رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)

مقسمة ل)111))حصة من فئة)11) 

درهم،)للحصة  لو حدة.

درهم) ((11 111))حصة من فئة)

للسيد خلدوني  سماعيل.

 لتسييف):)خلدوني  سماعيل.
بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 

بابتد ئية تمارة):)35317).
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UNIVERSAL IT SERVICES
SARL AU

 لحل  ملسبق للشركة
شركة) شركاء)   تمع 

 UNIVERSAL IT SERVICES SARL

6نا6ر) (25 في  مع  ستثنائي 6وم) (AU

2122،)وقرر ما 6لي):

 لحل  ملسبق للشركة.

سعيد) تعيين  لسيد  معماع 

بصفته مصفيا للشركة.

و عل محل  لتصفية ب):)4)عمارة)

Q)إقامة  لخيزر ن)3)شارع طارق  بن)
زياد تمارة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم)748)2).
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SOCIETE FAIRCOM
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) (،2122 6نا6ر) (21

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)

 لوحيد خصائصها كالتالي):

 لتسمية):)FAIRCOM)»فا6ركوم«.

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
:) لتجارة في مستحضر ت)  لهدف)

 لتجميل بالتقسيط.
شارع  لحسن) (:  ملقر  ال تماعي)
 لثاني مكرر عمارة ف)))شقة)5)سال)

 لجد6دة سال.
رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)
كل) قيمة  حصة  ((111 إلى) مقسمة 
حصة)11))درهم تم تحريرها بالكامل)

وموزعة كما 6لي):
 لسيدة نجية بند م)111))حصة.

 ملدة):)99)سنة.
:)تم تعيين  لسيدة نجية)  لتسييف)
بند م  لحامل للبطاقة  لوطنية رقم)
غيف) ملدة  للشركة  مسيف  (GA263(4

محدودة.
بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 
بسال) للمحكمة  البتد ئية   لتجاري 
رقم) تحت  (2122 6نا6ر) (27 بتاريخ)

.35367
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STE GCRY TRAVAUX
SARL AU

دو ر  لسكورة سيدي بوبكر سيدي 
بوعتمان بن كرير

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
3177
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم إعد د) في مر كش،) (2122 6نا6ر) (7
 لقانون  ألسا�سي ل)»شكل  لشركة«)

باملميز ت  لتالية):
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
 STE GCRY (: تسمية  لشركة)

TRAVAUX SARL AU
أشغال) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبناء.
دو ر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
سيدي) بوبكر  سيدي   لسكورة 

بوعتمان بن كرير.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 (11.111 (: مبلغ رأسمال  لشركة)
درهم.

 لحصص  لعينية):)111))حصة.
 ألسماء) لشركاء) لشخصية))

وعناوينهم):)محمد  لرياحي.
بوبكر) سيدي  دو ر  لسكورة 

سيدي بوعتمان بن كرير.
(: على  لشركاء) توزيع  ألنصبة 

111))حصة للسيد محمد  لرياحي.
أسماء)مسيفي  لشركة  لشخصية)
محمد) :) لسيد  وعناوينهم) و لعائلية 

 لرياحي.
للشركة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) ببنكرير  باملحكمة  البتد ئية 

فاتح فبف 6ر)2122)تحت رقم))4.
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 STE QUATARAT NADA
IRRIGATION

SARL
عمارة 41)، شقة رقم )  لسعادة 

41/31) تامنصورت، مر كش
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(22423
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
22)6نا6ر)2122)في مر كش،)تم إعد د)
 لقانون  ألسا�سي ل)»شكل  لشركة«)

باملميز ت  لتالية):
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
 STE (: تسمية  لشركة)
 QUATARAT NADA IRRIGATION

SARL
أشغال) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبناء)-) لتصد6ر و الستيف د.
عمارة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
41)،)شقة رقم))) لسعادة)140/30 

تامنصورت،)مر كش
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (11.111 (: مبلغ رأسمال  لشركة)

درهم.

 لحصص  لعينية):)111))حصة.
 ألسماء) لشركاء) لشخصية))

وعناوينهم):
بحي) حنان،) لساكنة   كيكر 
عين  6طي) ((15 رقم) فاهلل   لر اء)

 لنخيل  لشمالي مر كش.
عالمي،) عبد  لرحمان  موالي 
 (223 رقم) م  عفر  بدو ر   لساكن 
غيات  6ت  ورير) سيدي   لشويطر 

 لحوز.
توزيع  ألنصبة على  لشركاء):)

511)حصة للسيدة  كيكر حنان.
موالي للسيد  حصة  (511 

عبد  لرحمان عالمي.
أسماء)مسيفي  لشركة  لشخصية)

و لعائلية وعناوينهم):)
حنان،) لساكنة)  لسيدة  كيكر 
بحي  لر اء)فاهلل رقم)15))عين  6طي)

 لنخيل  لشمالي مر كش.
عبد  لرحمان) موالي  و لسيد 
عالمي،) لساكن بدو ر م  عفر رقم)
غيات  6ت) سيدي  223)) لشويطر 

 ورير  لحوز.
للشركة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) بمر كش  باملحكمة  لتجارية 
رقم) تحت  (2122 فبف 6ر) فاتح 

.(22423
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منافذ كونسلتينغ

15.37.89.55.97

16.62.66.35.14

LAMBDA ENERGIE COM
SARL

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
وفي) (2122 6نا6ر) ((7 في)   ملنعقد 
تمت  ملصادقة على) (2122 6نا6ر) ((9

ما 6لي):
صبحي) حصص  لسيد  تفويت 
للسيد) سهم  (3663  ملحجوب)

مصطفى بنشجيع  لذي 6قبل.
نقل  ملقر  ال تماعي للشركة من)
عمارة)9)شقة)2)محج  لرياض  لرباط)
65) لصخيف ت) إلى تجزئة  ليسررقم)

تمارة.



2603 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

وبهذ ،)فقد تم تعد6ل  لبنود رقم)

4)و7)من  لقانون  ألسا�سي للشركة.

 إل6د ع  لقانوني قد تم باملحكمة)

 لتجارية في  لرباط تحت رقم)795)2) 

بتاريخ)2)فبف 6ر))212. 
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COMMUNE CONCEPT
SARL AU

شركة كومون كونسبت ش.م.م

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بمشارك و حد

28)، زنقة  لعرعار،  لطابق 2، 

مكت4 6،  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري : 491185

تفويت  لحصص  ال تماعية
 ملصادقة على  لقانون  ألسا�سي 

))-)بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

ديسمبف) (27 بتاريخ)  لد ر  لبيضاء)

كونسبت«) »كومون  لشركة) (212(

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 (11.111 رأسمالها) و حد  بمشارك 

درهم تقرر ما 6لي):

حصة   تماعية) ((111 تفويت)

من طرف  لسيد نجيم و ر�سي لفائدة)

 لسيد شفيق زرهوني.

2)-)بمقت�سى محضر  لجمع  لعام)

 الستثنائي  ملنعقد في  لد ر  لبيضاء)

لشركة) (212( ديسمبف) (27 بتاريخ)

ذ ت) شركة  كونسبت«) »كومون 

و حد) بمشارك   ملسؤولية  ملحدودة 
رأسمالها)11.111))درهم تقرر ما 6لي):

تفويت  لحصص) إقر ر 

 ال تماعية)؛

 ستقالة  لسيد نجيم و ر�سي من)

مهامه كمسيف للشركة)؛

تعيين  لسيد شفيق زرهوني مسيف)

و حد للشركة ملدة غيف محددة)؛

بتوقيع  لسيد)  لتز م  لشركة 

شفيق زرهوني)؛

من) و5)) (7 (،6 تغييف  لفصول)

 لقانون  ألسا�سي للشركة)؛

على  لقانون  ألسا�سي)  ملصادقة 

للشركة)؛

 43 إلى  لفصل) ((5 تغييف  لفصل)

من  لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  (- (3

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء)بتاريخ)28)6نا6ر)2122)تحت)
رقم)1329)8.

بيان مختصر
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MARIOTE
ش.م.م

تعد6ل
في) عرفي  ملؤرخ  عقد   بمقت�سى 

28)أبريل))212)تقرر ما 6لي):

للشركة) تحويل  ملقر  ال تماعي 

(،( شقة رقم) (: إلى  لعنو ن  لجد6د)

 لطابق  ألول،)عمارة رقم)386i)شارع)

 لولفة،)تيليال،)أكاد6ر.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجارية بأكاد6ر بتاريخ)24)6ونيو))212 

تحت رقم)11476).
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STE BOUKH
SNC

 ملقر  ال تماعي : دو ر  6ت با6ه، 

 ماعة  نشادن، شتوكة  6ت باها

حل  لشركة
بتاريخ) مد والتها  إثر   على 

قررت  لجمعية) (21(8 أكتوبر) (26

 BOUKH  لعامة غيف  لعادي لشركة)

SNC)ما 6لي):

بعد) تقرير  ملصفي   عتماد 

 لفحص)؛

إقفال  لتصفية  لود6ة) إعالن 

للشركة)؛

إبر ء)ذمة  ملصفي)؛

تحويل  ملصفي  لصالحيات)

إلنجاز  إل ر ء ت  ألخيفة)  لضرورية 

 لناتجة عن إقفال  لتصفية  لود6ة.

بكتابة) أنجز  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

بتاريخ) (2022/80 بإنزكان تحت رقم)

7))6نا6ر)2122.

على) طل4  لتشطي4  سيودع 

3147))بكتابة)  لسجل  لتجاري رقم)

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بإنزكان)

وتلحق به  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية.
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CONSTMUST
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك و حد

رأسمالها : 1.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : رياض والد مطاع، 

قطاع 2، رقم 52، تمارة

فسخ مسبق للشركة
بمو 4  لجمع  لعام  الستثنائي)

للشركة ذ ت) (2122 6نا6ر) (24 بتاريخ)

و حد) بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

رأسمالها) (CONSTMUST  ملسماة)

1.111))درهم،)مقرها بتمارة،)رياض)
قرر) (،52 رقم) (2 قطاع) مطاع  والد 

 لشريك  لو حد ما 6لي):

))-)فسخ مسبق للشركة.

تعيين  لسيد  ملصطفى) (- (2

 ملر بط كمصفي للشركة.

(: تحد6د  لعنو ن  لتالي) تم  (- (3
 52 2،)رقم) رياض والد مطاع،)قطاع)

تمارة كمكان لتصفية  لشركة.

وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة)

 لتجارية بالرباط بتاريخ)2)فبف 6ر)2122 

تحت رقم)811)2).
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شركة أدي كابيتال
نقل  ملقر  ال تماعي

لقر ر  لجمع  لعام  ملختلط) تبعا 

 ملنعقد بتاريخ)9)سبتمبف))212)وبناء )

على قر ر مجلس إد رة)»أدي كابتال«)

للشركة) نقل  ملقر  ال تماعي  تم 

شارع) (2(9 عنو نها  لسابق) من 

 4((  لزرقطوني إلى  لعنو ن  لجد6د)

شارع طريق  لجد6دة،)ط)،) لو زيس)

 لد ر  لبيضاء.

كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت) (2122 6نا6ر) ((2 في)   لبيضاء)

رقم)64)).
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GT BULDING
SARL AU

 شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لو حد

رأسمالها 11.111) درهم

 ملقر  إل تماعي :  مجموعة  لتقدم 

GH2-7)  لطابق 2، سيدي 

 لبفنو�سي،  لد ر  لبيضاء 

بمو 4 عقد عرفي مؤرخ بالد ر)

(،212( نوفمبف) (25 بتاريخ)  لبيضاء)

قرر  لشريك  لو حد للشركة  ملذكورة)

محدودة  ملسؤولية) شركة  أعاله،)

ذ ت  لشريك  لو حد وضع  لقانون)

ذ ت  ملميز ت) للشركة   ألسا�سي 

 لتالية):

.GT BULDING(:(لتسمية 

 لشكل  لقانوني):)شركة محدودة)

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لو حد.

أو) أعمال  (:  لهدف  ال تماعي)

إنشاء ت متنوعة))مقاول(.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (:  ملدة)

 لتسجيل بالسجل  لتجاري.

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد  لغري4)

توفيق كمسيف و حد للشركة.

في) حدد  (:  لرأسمال  إل تماعي)

 (111 إلى) موزعة  درهم،) ((11.111

حصة من فئة)11))درهم وهي موزعة)

كالتالي):

ملكية  لسيد) في  حصة  ((111

 لغري4 توفيق.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)

لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء)

رقم) تحت  (212( ديسمبف) (31 في)

816493) لشركة سجلت في  لسجل)

 لتجاري تحت رقم))52743.
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 PHARMACIE 

DE L’EQUILIBRE
SARL AU

 شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لو حد

رأسمالها 11.111) درهم

 ملقر  إل تماعي :  46 شارع 

 لزرقطوني،  لطابق 3 شقة رقم 6، 

 لد ر  لبيضاء 

بمو 4 عقد عرفي مؤرخ بالد ر)

(،212( 24)أغسطس) بتاريخ)  لبيضاء)

قرر  لشريك  لو حد للشركة  ملذكورة)

محدودة  ملسؤولية) شركة  أعاله،)

ذ ت  لشريك  لو حد وضع  لقانون)

ذ ت  ملميز ت) للشركة   ألسا�سي 

 لتالية):

 PHARMACIE DE (:  لتسمية)

.L’EQUILIBRE

 لشكل  لقانوني):)شركة محدودة)

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لو حد.

 لهدف  ال تماعي):)

صيدلي بيع بالتجزئة توظيف أكثف)

من كتاب ملفات)؛

)تا ر ملحقات أو لو زم) صيدلية)

من أ ل(.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (:  ملدة)

 لتسجيل بالسجل  لتجاري.

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد أمعرس)

منيف كمسيف و حد للشركة.

في) حدد  (:  لرأسمال  إل تماعي)

 (111 إلى) موزعة  درهم،) ((11.111

حصة من فئة)11))درهم وهي موزعة)

كالتالي):

ملكية  لسيد) في  حصة  ((111

أمعرس منيف.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)

لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء)

رقم) تحت  (212( أغسطس) (27 في)

791882) لشركة سجلت في  لسجل)

 لتجاري تحت رقم)47)4)5.
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M2C CONSTRUCTION
SARL AU

 شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لو حد

رأسمالها 11.111) درهم
 ملقر  إل تماعي :  مجموعة  لتقدم 

GH2-7)  لطابق 2، سيدي 
 لبفنو�سي،  لد ر  لبيضاء 

بمو 4 عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
(،212( نوفمبف) (25 بتاريخ)  لبيضاء)
قرر  لشريك  لو حد للشركة  ملذكورة)
محدودة  ملسؤولية) شركة  أعاله،)
ذ ت  لشريك  لو حد وضع  لقانون)
ذ ت  ملميز ت) للشركة   ألسا�سي 

 لتالية):
 لتسمية):

.M2C  CONSTRUCTION 
 لشكل  لقانوني):)شركة محدودة)

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لو حد.
أو) أعمال  (:  لهدف  ال تماعي)

إنشاء ت متنوعة))مقاول(.
سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (:  ملدة)

 لتسجيل بالسجل  لتجاري.
 لتسييف):)تم تعيين  لسيد مسعاف)

مو�سى كمسيف و حد للشركة.
في) حدد  (:  لرأسمال  إل تماعي)
 (111 إلى) موزعة  درهم،) ((11.111
حصة من فئة)11))درهم وهي موزعة)

كالتالي):
ملكية  لسيد) في  حصة  ((111

مسعاف مو�سى.
تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)
لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء)
رقم) تحت  (212( ديسمبف) (31 في)
816494) لشركة سجلت في  لسجل)

 لتجاري تحت رقم)527433.
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RMCO
شركة محدودة  ملسؤولية 
رأسمالها 111.111.) درهم
 ملقر  إل تماعي :  46 شارع 

 لزرقطوني،  لطابق  لثالث،  لشقة 
رقم 6،  لد ر  لبيضاء 

بمو 4 عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
قرر (،2121 6نا6ر) (8 بتاريخ)  لبيضاء)

أعاله،) للشركة  ملذكورة  ) لشركاء)

وضع) محدودة  ملسؤولية  شركة 

ذ ت) للشركة   لقانون  ألسا�سي 

 ملميز ت  لتالية):

.RMCO(:(لتسمية 

 لشكل  لقانوني):)شركة محدودة)

 ملسؤولية.

مو د  لبناء،) (:  لهدف  ال تماعي)

)تا ر()بالجملة.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (:  ملدة)

 لتسجيل بالسجل  لتجاري.

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد  لفروكي)

طه و لسيد عبالظ سليم كمسيف6ن)

للشركة مع توقيع مشتفك.

في) حدد  (:  لرأسمال  إل تماعي)

111.111.))درهم،)موزعة إلى)1.111) 

حصة من فئة)11))درهم وهي موزعة)

كالتالي):

ملكية  لسيد) في  حصة  (4411

 لفروكي طه)؛

ملكية  لسيد) في  حصة  (2811

عبالظ سليم)؛

ملكية  لسيد) في  حصة  (2811

عبالظ رشيد.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)

لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء)

في)27)6نا6ر)2121)تحت رقم)728292 
 لشركة سجلت في  لسجل  لتجاري)

تحت رقم)454247.
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RMCO
SARL AU

رأسمالها 111.111.) درهم

 ملقر  إل تماعي :  46 شارع 

 لزرقطوني،  لطابق  لثالث،  لشقة 
رقم 6،  لد ر  لبيضاء 

بتاريخ) عرفي  عقد   بمو 4 

بالد ر  لبيضاء،) (212( مارس) (23

شركة) (RMCO لشركة) قرر  لشركاء)

رأسمالها) محدودة  ملسؤولية 

درهم مقرها  ال تماعي) ((.111.111

(،3 شارع  لزرقطوني،) لطابق) (46  :

 لشقة رقم)6) لد ر  لبيضاء،) لتالي):

إلى) للشركة  نقل  ملقر  لرئي�سي 

 GH((III :) ألندلس)  لعنو ن  لتالي)

 3 ))) لطابق) 3)شقة) إقامة 6اسمين)

بوسكورة،) لد ر  لبيضاء.

تعيين مسيف  د6د  لسيد عبالظ)
بين  لسيد) مشتفك  بتوقيع  رشيد 

 لفروكي طه مع  لسيد عبالظ سليم)

أو بين  لسيد  لفروكي طه مع  لسيد)

عبالظ رشيد.

تحد6ث  لنظام  ألسا�سي.

صالحيات  لعطاء.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

7)7793)بتاريخ)24)ماي))212.
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RESISTANCE HOUSE
 شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لو حد
رأسمالها 51.111 درهم

 ملقر  إل تماعي :  ملكانسة ) بلوك 

C زنقة )، رقم 48 مكرر، بوسكورة، 

 لد ر  لبيضاء 

RC(N° : 337487

بتاريخ) عرفي  عقد   بمو 4 
31)نوفمبف))212)بالد ر  لبيضاء،)قرر)

 RESISTANCE(لشريك  لو حد لشركة 

شركة محدودة  ملسؤولية) (HOUSE

رأسمالها) ذ ت  لشريك  لو حد 

(: مقرها  ال تماعي) درهم  (51.111
 48 رقم) (،( زنقة) (C بلوك) (( ملكانسة)

مكرر،)بوسكورة،) لد ر  لبيضاء،) لتالي):

للشركة)  نحالل  ملسبق 

RESISTANCE HOUSE)؛

تعيين  لسيد خربوش عبد  لسالم)

مصفيا للشركة)؛

 ( ملكانسة) مقر  لتصفية   تحد6د 
مكرر،) (48 رقم) (( زنقة) (C بلوك)

بوسكورة،) لد ر  لبيضاء)؛

تحيين  لقانون  لد خلي للشركة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

815653)بتاريخ)23)ديسمبف))212.
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 DYNAMIQUE COMPUTER

SYSTEMS
 شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لو حد

رأسمالها 11.111) درهم
 ملقر  إل تماعي :  2) زنقة صبفي 

بو معة،  لطابق )، شقة رقم 6، 

 لد ر  لبيضاء 

RC(N° : 373871

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

بالد ر  لبيضاء،) (212( ديسمبف) (9

لشركة) قرر  لشريك  لو حد 

 DYNAMIQUE COMPUTER

SYSTEMS)شركة محدودة  ملسؤولية)

رأسمالها) ذ ت  لشريك  لو حد 

(: مقرها  ال تماعي) درهم  ((11.111

(،( 2))زنقة صبفي بو معة،) لطابق)

شقة رقم)6،) لد ر  لبيضاء،) لتالي):

للشركة)  نحالل  ملسبق 

 DYNAMIQUE COMPUTER

SYSTEMS)؛

 OUBADIA تعيين  لسيد)

 SOUAMOUNOU DAVY FREDERIC

مصفيا للشركة)؛

زنقة) ((2 (: مقر  لتصفية) تحد6د 

شقة) (،( بو معة،) لطابق)  صبفي 

رقم)6،) لد ر  لبيضاء.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

7)8169)بتاريخ)3)6نا6ر)2122. 
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مانجمنت كون سلتين أند  كونت

ش.م.م

شركة عياش روفتمو ش.م.م
رأسمال : 11.111) درهم

 لعنو ن : سعيد حجي 519)، طريق 

 لقنيطرة، سال

تبعا للعقد  لخاص  ملنعقد بتاريخ)
قرر  ملساهمون) (212( نوفمبف) (9

ذ ت) روفيتمو شركة  عياش  لشركة 

مسؤولية محدودة تحمل  لخصائص)

 لتالية):)

 لتسمية):)»شركة عياش روفتمو«)
ش.م.م.

أشغال) (:  لنشاط  ال تماعي)
مختلفة  لزليج.

(،(519 حجي) سعيد  (:  لعنو ن)
طريق  لقنيطرة.

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد بوعز وي)
مصطفى مسيف للشركة.

 لرأسمال):)11.111))درهم.
سيتم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة)
 البتد ئية بسال بتاريخ)7))6نا6ر)2122 

تحت رقم))5)38.
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SOFIGAS SARL(ئتمانية سوفيكاس ش.م.م 
رقم)38)إقامة  نان عالل،)شارع طارق بن)

زياد،)تمارة

مكت4  ملحاسبة

 EXTREME INFORMATIQUE
TECHNOLOGIE

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ش.م.م ش.و

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
24)6نا6ر)2122)بتمارة حيث تم وضع)
 لقانون  لتأسي�سي لشركة محدودة)
ذ ت  لشريك  لو حد)  ملسؤولية 

ش.م.م ش.و،)مميز تها كالتالي):)
شركة) (:  لشكل  لقانوني للشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  ملسؤولية 

 لو حد ش.م.م ش.و.
 EXTREME (:  لتسمية)
 I N F O R M A T I Q U E

.TECHNOLOGIE
 لهدف  ال تماعي):

وأنشطة) و الستشار ت   لبفمجة 
وتسويق) تطوير   لكمبيوتر  ألخرى،)

بر مج  لكمبيوتر و لحلول  لتفاعلية)؛
 ستشار ت تكنولو يا  ملعلومات،)

تطوير  لبفمجيات و لتسويق)؛
 الستيف د و لتصد6ر)؛

بصفة عامة كل  لعمليات  ملالية،)
أو) مباشر  بشكل   لتجارية  ملرتبطة 
وكذ ) بموضوع  لشركة  مباشر  غيف 
تنمية) شأنها  من   لعمليات  لتي 

 لشركة.

  ملقر  ال تماعي):))رقم)34،) لعمارة)4،)
إقامة  نان عالل،)تمارة.

مدة  لشركة):)99)سنة.
في) حدد  (:  لرأسمال  ال تماعي)
إلى) مقسمة  درهم  ((11.111 مبلغ)
درهم) ((11 فئة) من  حصة  ((111
وحررت) للحصة  لو حدة  كتتبت 

كلها من طرف):
 (111 فيفوز  ملساوي)  لسيدة 

حصة.
فيفوز  ملساوي) :) لسيدة   لتسييف)
تعتبف مسيفة  لشركة ملدة غيف محدودة.
من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)
فاتح 6نا6ر إلى))3)ديسمبف من كل سنة.
تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
باملحكمة) بكتابة  لضبط   لقانوني 
 7322 رقم) تحت  تمارة   البتد ئية 

بتاريخ)3)فبف 6ر)2122.
عن  لنسخة و لنص
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2S CONTROLE
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
21)ديسمبف))212)تم تأسيس شركة)
تحمل) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لخصائص  لتالية):)
.2S CONTROLE(:(لتسمية 

 لهدف):) لفحص  لتقني.
 ملقر  ال تماعي):)دو ر أوالد عقبة،)

شارع طارق  بن زياد،)عين عتيق.
مبلغ) في  حدد  (: رأسمال  لشركة)
 (111 إلى) مقسمة  درهم  ((11.111
قسمة   تماعية من فئة)11))درهم)

للو حدة.
 لسيد صالح  لد6ن 6وسف رزيق)

511)حصة)؛
 لسيد صالح  لنجدي)511)حصة.
 لتسييف):)عين  لسيد صالح  لد6ن)
6وسف رزيق و لسيد صالح  لنجدي)

كمسيف6ن للشركة ملدة غيف محدودة.
مدة  لشركة):)99)سنة.

باملحكمة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)
 7276 رقم) تحت  بتمارة   البتد ئية 

بتاريخ)24)6نا6ر)2122.
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CRD NEGOCE
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بمساهم و حد
فاتح) بتاريخ  للعقد  لعرفي  تبعا 
قو نين) وضع  تم  (،212( مارس)

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لتالية):
.CRD NEGOCE(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
 ملسؤولية  ملحدودة.

 ملوضوع):
وإد رة  ملساكن) تشغيل  إنشاء،)

 لجامعية)؛
 لتطوير  لعقاري،) إلقامة)

 لجامعية،) لتموين  لجماعي)؛
إنشاء،)تشغيل وإد رة أي نوع من)

 لوحد ت  لفندقية)؛
تنظيم  ألنشطة  لثقافية)

و لرياضية...) لخ.
مكة،) شارع  (:   ملقر  لرئي�سي)

رقم)237،) لعيون.
 لرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 
حصة من) ((111 إلى) درهم مقسمة 
مقسمة) للو حدة،) درهم  ((11 فئة)

كاآلتي):
 لسيد فر جي  لرزمة)411)حصة)؛
 لسيد رشيد  دويهي)411)حصة)؛
 لسيد رشيد شنوق)211)حصة.

طرف  لسيد) من  تسيف  (:  إلد رة)
فر جي  لرزمة.

بكتابة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)
تحت رقم) (2122 بتاريخ فاتح فبف 6ر)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (2022/276

 لتجاري تحت  لرقم  لتحليلي)23)41.
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TRANS IRNA
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بمساهم و حد
تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ)8))6نا6ر)
2122،)تم وضع قو نين  لشركة ذ ت)

 ملميز ت  لتالية):
.TRANS IRNA(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
 ملسؤولية  ملحدودة بمساهم و حد.
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 ملوضوع):
نقل  ألفر د نيابة عن  لغيف)؛
نقل  لبضائع لحساب  لغيف)؛

لجميع) و لدولي   لنقل  ملحلي 
 لبضائع...) لخ.

زنقة  كفول،) (:   ملقر  لرئي�سي)
رقم)221،)خط  لرملة))،) لعيون.

 لرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 
حصة من) ((111 إلى) درهم مقسمة 
بالكامل) وتملكها  درهم  ((11 فئة)

 لسيد فيصل  بو  لحسن.
طرف  لسيد) من  تسيف  (:  إلد رة)

فيصل  بو  لحسن.
بكتابة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)
تحت رقم) (2122 بتاريخ فاتح فبف 6ر)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (2022/274

 لتجاري تحت  لرقم  لتحليلي)9))41.
293 P

SEMEKA
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بمساهم و حد
تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ)24)6نا6ر)
2122،)تم وضع قو نين  لشركة ذ ت)

 ملميز ت  لتالية):
SEMEKA(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
 ملسؤولية  ملحدودة بمساهم و حد.

 ملوضوع):) الستشار ت،) لدر سة،)
تكنولو يا) و إلد رة   لتدري4 
و لتسويق) للمعلومات،) الستشار ت 

 إلد ري.
نقل  ألفر د و لبضائع.... لخ.

و د لوكوس) ( زنقة) (:  ملقر  لرئي�سي)
رقم)21)حي  لشهد ء) لعيون.

 لرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 
حصة من) ((111 إلى) درهم مقسمة 
بالكامل) وتملكها  درهم  ((11 فئة)

 لسيد مهدي  لقبلي.
طرف  لسيد) من  تسيف  (:  إلد رة)

مهدي  لقبلي.
بكتابة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون)
تحت رقم) (2122 بتاريخ فاتح فبف 6ر)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (2022/275
(:  لتجاري تجت  لرقم  لتحليلي رقم)

.41(2(
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RIMELECE R
SARL AU

رقم  لسجل  لتجاري 4345)

تغييف شركة
تعد6ل) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 لشركة وذلك ب):

إضافة نشاط.

باملحكمة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)

فبف 6ر) (3 بتاريخ) بالعيون   البتد ئية 

2122)تحت رقم)307/22.

295 P

ELEVEN GAMES
SARL

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

صياغة  لقانون) تمت  بالرباط،)

محدودة) لشركة   لتأسي�سي 

 ملسؤولية،)لها  لخصائص  لتالية):

 ELEVEN GAMES (:  لتسمية)

.SARL

باملغرب  تقوم  لشركة   :  لهدف 

كما بالخارج، باألنشطة  لتالية :

إد رة  ألعمال.

:  ملركز  لتجاري   ملقر  ال تماعي 

د6ور  لجامع  شارع  لغز لي   لليمون 

 لرباط.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تاريخ 

تأسيس  لشركة.

 لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 

في مبلغ 11.111) درهم.

تسييف  لشركة  عهد   :  إلد رة 

للسيد  لخالدي زياد وذلك ملدة غيف 

محدودة.

 لسنة  ملالية : من فاتح 6نا6ر إلى 

غا6ة )3 ديسمبف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 : رقم  تحت  بالرباط،   لتجارية 

429)2) وتسجيل  لشركة بالسجل 

 لتجاري برقم : 7)572).
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 ئتمانية سوفيكاس ش.م.م.

رقم)38)إقامة  نان عالل شارع طارق بن زياد،)

تمارة

مكت4  ملحاسبة

 DIGITELLO SOLUTIONS &

TECHNOLOGIES

SARL AU
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ش.م.م.ش.و.
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتمارة حيث تم وضع) (2122 6نا6ر) (4

 لقانون  لتأسي�سي لشركة محدودة)

ذ ت  لشريك  لوحيد)  ملسؤولية 

ش.م.م.ش.و.)مميز تها كالتالي):

شركة) (:  لشكل  لقانوني للشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  ملسؤولية 

 لوحيد ش.م.م.ش.و.

 DIGITELLO (:  لتسمية)

 SOLUTIONS(&(TECHNOLOGIES

.SARL AU

تكنولو يا) (:  لهدف  ال تماعي)

مصمم() محلل،) )مبفمج،)  ملعلومات)

بر مج  لكمبيوتر،) وتسويق  تطوير  (:

و لحلول  لتفاعلي.

بصفة عامة كل  لعمليات  ملالية،)

مباشر) بشكل   لتجارية  ملرتبطة 

بموضوع  لشركة) مباشر  غيف  أو 

وكذ   لعمليات  لتي من شأنها تنمية)

 لشركة.
زنقة) (33 رقم) (:  ملقر  ال تماعي)

 لصويرة حي و دي  لذه4،)تمارة.

مدة  لشركة):)99)سنة.

في) حدد  (:  لرأسمال  ال تماعي)

إلى) مقسمة  درهم  ((11.111 مبلغ)

درهم) ((11 فئة) من  حصة  ((111

وحررت) للحصة  لو حدة  كتتبت 

كلها من طرف):

 (111 (: عادل  لحاج) (:  لسيد)

حصة.

 لتسييف):)عادل  لحاج يعتبف مسيف)

 لشركة ملدة غيف محدودة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

فاتح 6نا6ر إلى))3)ديسمبف من كل سنة.

تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
باملحكمة) بكتابة  لضبط   لقانوني 
 7334 رقم) تحت  تمارة   البتد ئية 

بتاريخ فاتح فبف 6ر)2122.
عن  لنسخة و لنص
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STE PARA HATIM
SARL AU
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
تم) (2122 6نا6ر) ((4 بتاريخ)  لبيضاء)
(: تأسيس شركة باملو صفات  لتالية)

.STE PARA HATIM SARL AU
 ( :)تجزئة  لسالم)  ملقر  ال تماعي)
إقامة رياض  لفتوح  لشطر د)2)عمارة)
لغالم  لبفنو�سي) أهل  (،4 رقم) (42 

 لد ر  لبيضاء.
 لهدف  ال تماعي):)شبه صيدلية)

)بار  فارما�سي(.
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
بالشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
 لرأسمال):)11.111))درهم.

 لحصص):) لسيد عصام حتيمي):)
111))حصة.

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد عصام)
حتيمي  لحامل للبطاقة  لوطنية رقم)
غيف) ملدة  للشركة  مسيف   (BB8(632

محدودة.
من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

فاتح 6نا6ر إلى))3)ديسمبف.
 ملدة):)تم تحد6دها في)99)سنة.

تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

للد ر  لبيضاء)بتاريخ))3)6نا6ر)2122 
تحت رقم)1614)8)و لسجل  لتجاري)

رقم)531385.
298 P

STE ELLE SPA
SARL AU
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
تم) (2122 6نا6ر) ((2 بتاريخ)  لبيضاء)
(: تأسيس شركة باملو صفات  لتالية)

.STE ELLE SPA SARL AU
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سفيان) تجزئة  (:  ملقر  ال تماعي)
سيدي) )))) لطابق  لسفلي  رقم)

معروف  لد ر  لبيضاء.
مركز تجميل) (:  لهدف  ال تماعي)

ومنتجع صحي ومعامالت متنوعة.
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
بالشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
 لرأسمال):)11.111))درهم.

 لحصص):) لسيدة مريم سعدوني))
111))حصة.

تم تعيين  لسيدة مريم) (:  لتسييف)
للبطاقة  لوطنية) سعدوني  لحاملة 
للشركة) مسيفة  (HH (5(223 رقم)

ملدة غيف محددة.
من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

فاتح 6نا6ر إلى))3)ديسمبف.
 ملدة):)تم تحد6دها في)99)سنة.

تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
للد ر) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 
 لبيضاء)بتاريخ))3)6نا6ر)2122)تحت)
1615)8)و لسجل  لتجاري رقم) رقم)

.531387
299 P

STE MOUHTARIF CHEF
SARL
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
تم) (2122 6نا6ر) ((4 بتاريخ)  لبيضاء)
(: تأسيس شركة باملو صفات  لتالية)

.  STE MOUHTARIF CHEF SARL
أندلس  لرحمة) (:  ملقر  ال تماعي)
 7 ومحل) (4 محل) (8 عمارة) (2 م س)

ومحل)8)د ر بوعزة  لد ر  لبيضاء.
 لهدف  ال تماعي):)مقهى وسناك)

ومخبزة.
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة.
 (11.111 (:  لرأسمال  ال تماعي)

درهم.
عبد) محتفف  :) لسيد   لحصص)

هللا):)511)حصة.
 511 (: سعيد) محتفف   لسيد 

حصة.

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد محتفف)
للبطاقة  لوطنية) هللا  لحامل  عبد 
رقم)BE 7(8722)مسيف  للشركة ملدة)

غيف محدودة.
من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

فاتح 6نا6ر إلى))3)ديسمبف.
 ملدة):)تم تحد6دها في)99)سنة.

تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

للد ر  لبيضاء)بتاريخ))3)6نا6ر)2122 
تحت رقم)1613)8)و لسجل  لتجاري)

رقم)531383.
300 P

PLATRIN COMPANY
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر)
 212( بتاريخ فاتح ديسمبف)  لبيضاء)
تم تأسيس شركة باملو صفات  لتالية:)

.PLATRIN COMPANY
زنقة عبد) (،45 (:  ملقر  ال تماعي)
 4 2) لرقم) مفتكر  لطابق)  لقادر 

 لد ر  لبيضاء.
من) :) لغرض   لهدف  ال تماعي)

 لشركة في  ملغرب هو):
إما باالصالة عن نفسها أو نيابة)
مع) باالشتف ك  ثالثة  و  أطر ف  عن 

أطر ف ثالثة):
أعمال  لهندسة  ملدنية  ملتنوعة)
و ألعمال) للمباني  و عمال  لبناء)
و ألشغال) وأعمال  لبناء)  لفنية،)
و ألشغال) وأعمال  لطرق،)  لعامة،)
و لتز يج،) و لنجارة،)  لعامة،)
ومخازن) و لصيدليات،) و لسباكة،)
و ملعادن) ونجارة  لخش4   أل هزة،)

و ألملنيوم.
أعمال متنوعة.

و لجص)  ميع  عمال  لجبس 
و لبناء) لعام) و لتز يج  و لدهان 

و ألعمال  إلنشائية للمبنى.
تسويق وتأ يف و ستيف د وتصد6ر)
و ملنتجات) و ملو د   ميع  ألصناف 
و ملو د و آلالت و ملعد ت وغيفها  لتي)
ورد) ما  لتحقيق  6مكن  ستخد مها 

أعاله.

 الستيف د و لتصد6ر.
وتصد6ر  ميع) و ستيف د  تجارة 

 ملنتجات.
 لتجارة  إللكتفونية و ملبيعات عبف)

 إلنتفنت و لبيع عن بعد.
بجميع  لعمليات)  لقيام 

 لصناعية.
على  ميع) من  لباطن   لتعاقد 
من) غيفها  أو  أو  لخدمات   ألعمال 

 ألعمال  ملتعلقة بغرض  لشركة.
 لتجارة  إللكتفونية و ملبيعات عبف)

 إلنتفنت و لبيع عن بعد.
 ميع عمليات  لدر سة و لتمثيل)
في  لشحنات) و لسمسرة  و لوساطة 
باملجاالت) و لعموالت  ملتعلقة 

 ملذكورة أعاله.
أعمال  لهندسة  لعامة) إنجاز 
أعمال  لهندسة) و لصناعية و ميع 

 ملدنية و ملدنية.
عموما،) ميع) ذلك  وبعد 
سو ء) كانت،) نوع  أي  من   لعمليات 
كانت قانونية أو  قتصاد6ة أو مالية)
بالكائن) تتعلق  تجارية،) أو  مدنية  أو 
أخرى) كائنات  بأي  أو  أعاله   ملذكور 
مماثلة أو ذ ت صلة من  ملحتمل أن)
مباشر،) غيف  أو  مباشر  بشكل  تعزز 
 لغرض  لذي تسعى إليه  لشركة أو)

 متد ده أو تطويره.
 لرأسمال):)11.111))درهم.

عبد  لعالي) :) لسيد   لحصص)
 نعنيعة)511)حصة.

 لسيد عمر  نعينيعة)511)حصة.
عبد) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسييف)
للبطاقة)  لعالي  نعينيعة  لحامل 
م�سي) (66(833BK رقم)  لوطنية 

للشركة ملدة غيف محدودة.
من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

فاتح 6نا6ر إلى))3)ديسمبف.
 ملدة):)99)سنة.

تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
باملحكمة  لتجارية   لقانوني 
ديسمبف) (8 بتاريخ) للد ر  لبيضاء)
رقم) تحت  لسجل  لتجاري  (212(

.525195
301 P

TAGMI
ش.ذ.م.م. بشريك منفرد

 لنشأة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بو سطة 
حرر قانون شركة) (،2121 6نا6ر) (23
باملميز ت) محدودة  مسؤولية  ذ ت 

 لتالية):
ش.ذ.م.م.) (TAGMI (:  لتسمية)

بشريكة منفردة.
 ملوضوع):)بائع مستورد ومصدر.

1)،)شارع  لحرية) (:  ملقر  ألسا�سي)
5،) لد ر)  لطابق  لثالث  لشقة رقم)

 لبيضاء.
من) سنة،) بتد ء) (99 (:  ملدة)
تحت) في  لسجل  لتجاري  تسجيلها 

رقم)454.897.
رأس  ملال و إلد رة):)1.111))درهم)
 (11 11))حصة من فئة) مقسم إلى)
درهم للو حدة كلها في حوزة  ملسيف)
تاكمي،) عبد  لعزيز   ملنفرد  لسيد 
بالد ر  لبيضاء) مقرها  مسيف منفرد،)
6وقع) بوركون،) نز ر  لبعدي  زنقة  (8

بمفرده.
لفائدة  لشريك) كلها  (:  ألرباح)
و ملسيف  ملنفرد،)بعد نقص  ملدخر ت)
منصوص)  لقانونية  لبنود  ألخرى 
شأن) في  (5-96 قانون) ضمن  عليها 

 لشركات ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.
باملحكمة) نفذ  إل6د ع  لقانوني 
بوال6ة  لد ر  لبيضاء)  لتجارية 
2121)تحت رقم) 6نا6ر) (31  لكبفى في)

.728.919
 إلد رة

303 P

SALE PHONY
شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

شريك وحيد
رأسمال 11.111)

زنقة سعيد  لعلوي إقامة زهرة 
ليمون عمارة د 3) سيدي مو�سى 

سال
تصفية  لشركة
تعيين مصفي

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملسجل)
قرر (21(6 ماي) (3( بتاريخ) بالرباط 
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 SALE(لجمع  لعام  الستثنائي لشركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) (PHONY

ذ ت شريك  لوحيد ما6لي):
-) لحل  لسابق ألو نه للشركة) ((

.SALE PHONY
عبد) تعيين  لسيد  لكوهن  (- (2

 لرز ق كمصفي للشركة.
بزنقة) تحد6د  ملقر  لكائن  (- (3
ليمون) زهرة  إقامة  سعيد  لعلوي 
سال) مو�سى  سيدي  ((3 د) عمارة 
تم  إل6د ع) وقد  لتصفية  كمكان 
ملد6نة) باملحكمة  البتد ئية   لقانوني 
تحت) (21(8 سال بتاريخ فاتح فبف 6ر)

رقم)425433.
304 P

BMS GARD
SARL

بعد عقد  لجمع غيف  لعام عادي)
 212( نوفمبف) (31 بتاريخ) للشركة 
 ملو ودة باملقر  لتالي):)حي  ملكينسية)
مسجد  لنصر) قرب  شارع  لقدس 

رقم)2)سال.
تغييف  ملقر):

 25 رقم) من  تغييف  ملقر  تم 
قسارية أحمد كريم ز وية زنقة عمر)
سالوي وعمر سالوي وعبد  لرحمان)
حي) إلى  قبيبات  لرباط   لشنقطي 
 ملكينسية شارع  لقدس قرب مسجد)

 لنصر رقم)2)سال.
باملحكمة  لتجارية) تم  إل6د ع 
2122)تحت) 21)6نا6ر) بالرباط بتاريخ)

رقم)497)2).
305 P

سوربيري ماروك
شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لوحيد
مقرها  ال تماعي : 83)، شارع 

ولي  لعهد، مقرر رقم 5)،  لطابق 
 ألر�سي و ألول، مركز ن.ر.ي. . طنجة

رأسمالها : 11.111) درهم
 لسجل  لتجاري : طنجة رقم 

99453
توسيع  لهدف  ال تماعي

بمقت�سى محضر قر ر ت  لشريك)
 لوحيد  ملحرر بمقر  لشركة بطنجة)

بتاريخ)9)ديسمبف))212)تقرر ما6لي):
توسيع  لهدف  ال تماعي للشركة)

وذلك بإضافة  لنشاط  لتالي):
تسويق  لنباتات و لبذور.

من  لقو نين) (2 تعد6ل  ملادة)
 ألساسية للشركة.

تنقيح  لقو نين  ألساسية للشركة.
سلطات.

كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
بطنجة) ضبط  ملحكمة  لتجارية 
رقم) تحت  (2122 6نا6ر) (28 بتاريخ)

.251411
للخالصة و لبيان

 ملسيف

306 P

FATHER AND SON COFFEE
قهوة األب واالبن

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
تأسيس

برأسمال : 11.111) درهم
 ملقر  ال تماعي :  لطابق  ألر�سي 
من  ملبنى  لو قع في مكناس رقم 2 

قيسارية  لعمر ني رو مزين
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

55239
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم إنشاء) في مكناس،) 6نا6ر2122) (6
ذ ت) لشركة   لنظام  ألسا�سي 
تتمثل) و لتي  محدودة،) مسؤولية 

خصائصها فيما 6لي):
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

مسؤولية محدودة.
تسمية  لشركة):)قهوة  ألب و البن)
تسميتها) بمختصر  عند  القتضاء)
 FATHER AND SON COFFEE  :

.SARL
تسويق) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
وخاماتها) ماركات  لقهوة   ميع 

ومستلزماتها بانو عه.
:) لطابق) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 ألر�سي من  ملبنى  لو قع في مكناس)

رقم)2)قيسارية  لعمر ني رو مزين.

 ملدة):)تسعة وتسعون))99()سنة.
تبدأ  لسنة  ملالية) (:  لسنة  ملالية)
في فاتح 6نا6ر وتنتهي في))3)ديسمبف من)

كل عام.
 (11.111 (: مال  لشركة) رأس 
111))حصة) مقسم إلى ألف) درهم،)
بقيمة)11))درهم للحصة،)مرقمة من)
مدفوعة بالكامل نقد ) (،(111 إلى) ((

وموزعة على  لشركاء)كالتالي):
 511 (: محمد) أشقيف   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
 511 (:  لسيد أشقيف عبد  لحق)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
وعنو نه) محمد  أشقيف   لسيد 
 (171 شوت  ندرليخت) شارع  (212

بروكسيل بلجيكا.
 لسيد أشقيف عبد  لحق عنو نه)
طريق) عباس  ملعادي  حي  (((6

 لحا 4  ملد6نة  لجد6دة مكناس.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة):
عنو نه) محمد   لسيد  شقيف 
 (171 شوت  تدرليخت) شارع  (212

برةكسيل بلجيكا.
 لسيد  شقيف عبد  لحق عنو نه)
طريق  لحا 4) عباس  ملعادى  حي 

 ملد6نة  لجد6دة مكناس.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2122)تحت رقم)322.
307 P

 STE TRANSPORT
PERSONNEL CHAACHAA

SARL AU
SOCIETE(A(RESPONSABILITE 

LIMITEE(AU  CAPITAL(DE 
100.000 DHS

SIEGE(SOCIAL : RES(DIAR(AL 
MAJID(IMM(SANAOUBAR 3 

APPT 27 AV(MOHAMED 
AOUAD-SALE

6وم) حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بسال تم تأسيس) (212( ديسمبف) (22
للمصادقة)  لجمع  لعام  الستثنائي 

على ما6لي :

تم تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة)
إلى  لعنو ن  لتالي):)إقامة د6ار  ملجيد)
شارع) (27 3) لشقة) عمارة  لصنوبر)

محمد عو د سال.
تفويت  لحصص  ال تماعية)
بقيمة) حصة  ((111 ب) تقدر  و لتي 
11))درهم للحصة من طرف  لسيد)
محمد شعشاع لفائدة  لسيدة نجاة)
درهم) ((11.111 بوعلو و لتي تساوي)
 ستقالة  لسيد محمد شعشاع من)

منصبه مسيف  للشركة.
بوعلو  لحاملة) نجاة   لسيدة 
 A76962( للبطاقة  لوطنية)
للشركة) أصبحت  ملسيفة  لجد6دة 
 TRANSPORT PERSONNEL

.CHAACHAA
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) (91  البتد ئية بسال تحت رقم)

فاتح فبف 6ر)2122.
بمثابة مقتطف وبيان

308 P

SOCIETE QUALITY TIME
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 212( أكتوبر) ((3 و) ((2 في)  ملؤرخ 
شركة) (QUALITY TIME لشركة)
مقرها) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،)
علي) بن  زنقة  لحسين  (:  ال تماعي)

وزنقة الفوت رقم)1))مكناس.
قد تقرر ما6لي):

ببيع) ميف  حفصة  قامت  لسيدة 
سليطين) رشيد  إلى  لسيد  وتحويل 
حصة) (49 حصص  لشركة) مجمل 
رأسمال  لشركة) من  تمتلكها   لتي 

.QUALITY TIME SARL
 لتشطي4 على نشاط)»مدلك«.

للشركة) تغييف  لشكل  لقانوني 
من شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
إلى شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

بشريك وحيد.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) مكناس   لتجارية 
(: رقم) تحت  (212( ديسمبف)

.414(((2(1(5114

309 P
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عقد تسيير حر
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
و ملصحح  إلمضاء) (212( نوفمبف) (2  
تسييف) إبر م عقد  تم  بنفس  لتاريخ 
حر ألصل تجاري وملدة محدودة بين)
 MIAMAKE(وشركة(CEGEDA(شركة

.UP
من  هة):)شركة)CEGEDA)شركة)
صاحبة  ألصل) محدودة  ملسؤولية 
 لتجاري و ملسجل بالسجل  لتجاري)
ب و لكائن  ((15233 رقم)  تحت 
شارع  ملسيفة  لخضر ء) لد ر) (5

 لبيضاء.
شركة) (: أخرى) ومن  هة 
محدودة) شركة  (MIAMAKE UP
قبلت  لتسييف  لحر)  ملسؤولية  لتي 
لألصل  لتجاري رقم))5394) ستناد )

إلى ما6لي):
نوفمبف) من فاتح  (:  ملرحلة  ألولى)
2122)بسومة) )3)ديسمبف) إلى) (212(

شهرية قدرها)32.111)درهم.
6نا6ر) فاتح  من  (:  ملرحلة  لثانية)
2123)بسومة) )3)ديسمبف) إلى) (2123

شهرية قدرها)35.111)درهم.
6نا6ر) فاتح  من  (:  ملرحلة  لثالثة)
2124)بسومة) )3)ديسمبف) إلى) (2124

شهرية قدرها)38.111)درهم.
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STE H.N. NAJAH SARL
تأسيس

بمو 4 عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
6))ديسمبف))212،)تم تأسيس شركة)
رأسمالها) محدودة  مسؤولية  ذ ت 
(: درهم ومقرها  ال تماعي) ((11.111
إقامة  ملعمورة)6))رقم  ملحل)85)سال)
تحمل  لخصائص) و لتي   لجد6دة 

 لتالية):
 STE H.N. NAJAH (:  لتسمية)

.SARL
:) لشركة ذ ت)  لصفة  لقانونية)

 ملسؤولية  ملحدودة.
:) لسيد أحمد  لهيلوش)  لشركاء)

و لسيدة نجاة عو د.

 لهدف  ال تماعي):)مدرسة لتعليم)
 لسياقة ذ ت سيارتين أو ذ ت إمتياز)

سيارة و حدة.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لسجل  لتجاري.
درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم.
في) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)
 لفاتح من 6نا6ر وتنتهي في))3)ديسمبف)

من كل سنة.
تم تعيين  لسيدة نجاة) (:  لتسييف)
غيف) ملدة  للشركة  كمسيفة  عو د 

محدودة.
لدى) تم  قد  (:  إل6د ع  لقانوني)
محكمة  البتد ئية بسال  هة  لرباط،)
فبف 6ر) (3 بتاريخ) سال،) لقنيطرة،)
2122) لسجل  لتجاري رقم):)35387.
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TEMARA SERVICE
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط) (2122 6نا6ر) (26 بتاريخ)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة):
TEMARA SERVICE(:(لتسمية 

بيع) (- مقاول في  لنظافة) (:  لهدف)
مو د  لتنظيف.

4))) قامة  لنور) (:  لعنو ن)
مجموعة)1))شقة)4))تامسنا.

 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)
في))11.111)()درهم مقسمة كالتالي):)
حصة للسيد ميلود  لطاهري،) (951
51)حصة للسيد نور  لد6ن  الدري�سي)

بقيمة)11))درهم للحصة  لو حدة.
نور) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسييف)
 لد6ن  الدري�سي كمسيف للشركة ملدة)

غيف محدودة.
من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)
)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)
 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل تم)
تمارة) في  لسجل  لتجاري   لتقييد 
فبف 6ر) (3 بتاريخ) ((35335 تحت رقم)

.2122
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GHK METAL
SARL

مسجل)) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط،) (2122 6نا6ر) ((2 بتاريخ)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة.

GHK METAL(:(لتسمية 

مقاول) (- بيع مو د  لبناء) (:  لهدف)

في  لبناء)-) لنجارة.

عليان) لواللدة  والد  (:  لعنو ن)

مرس  لخيف تمارة.

 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة))

درهم مقسمة كالتالي) ()(11.111( في)

عبد  لعزيز) للسيد  حصة  (511   :

لبنى) للسيدة  حصة  (511  لعالم،)

للحصة) درهم  ((11 بقيمة) سابق 

 لو حدة.

عبد) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسييف)

سابق) لبنى  و لسيدة   لعزيز  لعالم،)

كمسيف6ن للشركة ملدة غيف محددة.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

في  لسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

بتاريخ) ((3531( (: رقم) تحت  تمارة 

فاتح فبف 6ر)2122.
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JB COSMETIQUE
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط) (2122 6نا6ر) (26 بتاريخ)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة.

 JB COSMETIQUE (:  لتسمية)

SARL

في  ميع  :  لتجارة   لهدف 

-  ستيف د  مستحضر ت  لتجميل 

وتصد6ر.

شارع  لحسن  الول   :  لعنو ن 

 قامة عيبودي  لطابق 4  لشقة 26 

تمارة.

 لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 

في )11.111)( درهم مقسمة كالتالي : 

511 حصة للسيد  مين بقجي، 511 

حصة للسيد  لحسين  ابري بقيمة 

11) درهم للحصة  لو حدة.

 لتسييف :  تم تعيين  لسيد  مين 

و لسيد  لحسين  ابري  بقجي، 

كمسيفون للشركة ملدة غيف محدودة.

6نا6ر) فاتح  من  (:  لسنة  ملالية)

ما) سنة  كل  من  ديسمبف  (3( إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  عد   لسنة  ألولى 

في  لسجل) تم  لتقييد   لتسجيل 

 (3532( رقم) تحت  تمارة   لتجاري 

بتاريخ)2)فبف 6ر)2122.
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G8 WORK
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط) (2122 6نا6ر) (26 بتاريخ)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بشريك و حد.

G8 WORK(:(لتسمية 

 لهدف):) عمال كهربائية عامة.

شارع  لحسن  الول) (:  لعنو ن)

 26 4) لشقة)  قامة عيبودي  لطابق)

تمارة.

 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

إلى) مقسمة  درهم  ()511.111( في)

درهم) ((11 بقيمة) حصة  (5111

للحصة  لو حدة للسيد عبد  لحميد)

سكليس.

عبد) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسييف)

 لحميد سكليس كمسيف للشركة ملدة)

غيف محدودة.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3)ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

في  لسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

بتاريخ ((35327 رقم) تحت   تمارة 

2)فبف 6ر)2122.
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عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2610

 TRAITEUR LES DEUX

SOEURS

شركة ذ ت  ملسؤولية محدودة

رأسمالها  لتجاري : 1.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : 63 تجزئة  لكتبية، 

 نخيلة  ملنصور  لذهبي - تمارة

 لسجل  لتجاري بتمارة تحت رقم : 

(34255

شركة) لشركاء) محضر  بمقت�سى 

 TRAITEUR LES DEUX SOEURS

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،) شركة 

 212( ديسمبف) (3( بتاريخ)  ملنعقد 

تقرر ما 6لي):

على  لحساب  لنهائي)  ملصادقة 

للتصفية)؛

إلى  ملصفية) وضل  إلبر ء) منح 

 لسيد سعيدة شوقر)؛

بصفة) وإغالقها  تصفية  لشركة 

نهائية.

لكل) تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة) هذه  لوثائق 

بتاريخ بتمارة    البتد ئية 

3)فبف 6ر)2122)تحت رقم)7377.
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RUNNER TOURS

SARL

بالرباط)) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

تغييف) تم  (212( سبتمبف) (2( بتاريخ)

بعض قو نين  لشركة وحدد ما 6لي):

نقل  ملستخدمين) نشاط   ضافة 

 لى هدف  لشركة.

تد ر  لشركة من طرف) (:  لتسييف)

 ملسيف  لسيدة هند  لعكاري ملدة غيف)

محددة.

بكتابة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)

بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (212( نوفمبف) (3 بتاريخ)

.((8773
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 CENTRE MEDICAL
 ELOUAZZANI DE
KINESITHERAPIE

SARL
 تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت شريك وحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
2122،)تم تحرير) 6نا6ر) (3 بالرباط في)
 CENTRE لشركة)  لقانون  ألسا�سي 
 MEDICAL ELOUAZZANI DE

KINESITHERAPIE)بياناتها كالتالي):
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.
 CENTRE (:  لتسمية)
 MEDICAL ELOUAZZANI DE

KINESITHERAPIE
:) لتفويض)  لهدف  ال تماعي)

 لطبي)؛
 لتخسيس.

أوالد) تمارة،) (:  ملقر  ال تماعي)
48)،) لطابق) رقم) (،( قطاع) مطاع،)

 لسفلي.
 ملدة):)99)سنة من تاريخ  لتسجيل)

في  لسجل  لتجاري.
11.111))درهم) (: مبلغ رأس  ملال)
 (.111 تم دفعه كله نقد  وقسم إلى)
نصي4 بقيمة)11))درهم لكل نصي4)
تم  كتتابها من طرف  لشريك  لوحيد)
 لسيدة شيماء) لوز ني قاطنة بتمارة،)
(،( حي  ملسيفة) تجزئة  ملستقبل،)

عمارة)27،)رقم)6.
شيماء) عنيت  لسيد  (:  لتسييف)
قاطنة) مغربية  لجنسية،)  لوز ني،)
(،( تجزئة  ملستقبل،) ملسيفة) بتمارة،)
لبطاقة) حاملة  (،27 عمارة) (،6 رقم)
 AD265734  لتعريف  لوطنية رقم)

مسيفة للشركة ملدة غيف محدودة.
 (35(79 (:  لسجل  لتجاري)

 ملحكمة  البتد ئية بتمارة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (21 بتاريخ) بتمارة   البتد ئية 

2122،)تحت رقم))726.
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KOLATRAD
S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحودة
رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : تمارة، تجزئة 
فضلي، حي و د  لذه4، زنقة بوملان، 

رقم 52
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتمارة)
تحرير) تم  (212( 6وليو) (3 بتاريخ)
محضر  لجمعية  لعامة  الستثنائية)
شركة) (KOLATRAD شركة،) لشركاء)
و لتي) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،)

قررت ما 6لي):
على) تقرير  ملصفي  في   لتدقيق 

تصفية  لشركة)؛
فحص حسابات  لشركة)؛

 31 من)  لتصفية  لنهائية  بتد ء)
سبتمبف))212.

على  لسجل) طل4  لتشطي4 
(: رقم) بالرباط  للشركة   لتجاري 

.84(63
(: رقم) بالرباط   لسجل  لتجاري 

.84(63
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
ديسمبف) (27  لتجارية بالرباط بتاريخ)

)212)تحت رقم)21863).
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AK PREMIUM
S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحودة
تأسيس

درهم،) ((.111.111 رأسمال)
مقرها  ال تماعي متجر 6قع في شارع)

لبنان رقم)6)) ملحيط  لرباط.
 AK PREMIUM (:  لتسمية)

.S.A.R.L
 AK PREMIUM  :  لتسمية 

.S.A.R.L
وبيع  وتصد6ر  :  ستيف د   لهدف 

 ملنتجات  إللكتفونية.
في) 6قع  متجر  (:  ملقر  ال تماعي)

شارع لبنان رقم)6)) ملحيط  لرباط.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

 لشركة في)111.111.))درهم.
عمر) :) لسيد  تسييف  لشركة)

 لعمر ني  ملر ك�سي.

تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
 لقانوني باملحكمة  لتجارية بالرباط)

.RC(5761((تحت رقم
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PERSONNEL HAJJY
ش.ذ.م.م.ش.و

 ملقر  ال تماعي : دو ر كنافدة بحارة 
 والد عياد موالي بوسلهام

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس 
 (11.111,11 رأسمالها)  ملحدودة 
درهم،)و قد تم وضع  لقانون  ألسا�سي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) للشركة 
(،13/12/2021 في) للشريك  لوحيد 

مميز تها هي كالتالي):
شركة) (  لشكل  لقانوني للشركة:)
ذ ت) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشريك  لوحيد.
 PERSONNEL (« (:  لتسمية)

: «HAJJY
-) لنقل) (:  ملوضوع  لرئي�سي)

 ملستخدمين
كنافدة) دو ر  (:  ملقر  ال تماعي)

بحارة  والد عياد موالي بوسلهام.
 ملدة):)99)سنة.

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
)مائة) ((11.111,11  لشركة في مبلغ)
 (111 إلى) مقسمة  درهم،) ألف()
فئة) من  حصة   تماعية  )ألف()

)11,11)()مائة درهم للو حدة.
توزع  لحصص على  لشكل  لتالي:
عدد)  السم))و  لنس4) لعنو ن 

 لحصص  ال تماعية
بحارة) كنافدة  دو ر  حجي  سعيد 

 والد عياد موالي بوسلهام)111)
 ملجموع):)111)

 إلد رة):)تعيين  لسيد سعيد حجي،)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحاملة 

رقم))GB(38144)))كمسيف لشركة.
وقد تم  إل6د ع  لقانوني لقو نين)
بسوق) باملحكمة  البتد ئية   لشركة 
6نا6ر) (27 بتاريخ)  ألربعاء) لغرب،)

2122)تحت عدد))61/2022.
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2611 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

 SOCIETE INTER PROJET DE

CONSTRUCTION
على  لعقد  لعرفي  ملسجل) بناء)

تم  لجمع) (20/12/2021 في)

 INTER PROJET  الستثنائي لشركة)

شركة) ( (DE CONSTRUCTION

مقرها) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

عمارة) محاج  لرياض   ال تماعي 

9)-7)محالت53-)5) لرباط.)

درهم) (4(.4(1.111,11 رأسمالها)

مسجلة بالسجل  لتجاري تحت رقم))

9327)))تقرر في هذ   لجمع):)

-)تخفيض رأسمال  لشركة بمبلغ)

درهم) ((6.471.111,11 أق�سى قدره)

1.111,11)4.)4)درهم) لخفضها من)

بإعادة) درهم  (24.941.111,11 إلى)

شر ء)86.111)سهم بهدف إلغائها.

للنظام) (7 و) (6 تحد6ت  لبند6ن) (-

 ألسا�سي للشركة.

باملحكمة) تم  إلبد ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط بتاريخ فاتح فبف 6ر)

2122))تحت رقم)641.
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QI TOYS شركة
ش.م.م

رقم 6 زنقة  لقا�سي محمد عاشور 

 لسوي�سي  لرباط

شركة محدودة  ملسؤولية

عرفي  ملؤرخ) عقد  بمقت�سى 

تم) (212( نوفمبف) (31 6وم) بالرباط 

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية،)

ذ ت  لخصائص  لتالية):

 لتسمية):)QI TOYS ش.م.م.

 لهدف  ال تماعي):)تا ر مستورد)؛

بيع  اللعاب لالطفال ؛

منسق حفالت.

زنقة   6 رقم   :  ملقر  ال تماعي 

عاشور  لسوي�سي  محمد   لقا�سي 

 لرباط.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تاريخ 

 لتسجيل بالسجل  لتجاري.

حدد   :  لرأسمال  إل تماعي 
قدره  مبلغ  في  رأسمال  لشركة 

درهم(  ألف  )مائة  درهم   (11.111

حصة   )(111( ألف  إلى  مقسمة 

  تماعية قيمة  لو حدة منها )11)( 

مائة درهم،  ميعها مكتتبة ومحررة 

من طرف  لشركاء ومقسمة كالتالي :

 511 كريم  بنمسعود   لسيد 

حصة. 

 لسيدة مها ملين 511 حصة.

 لتسييف : تعيين  لسيد بنمسعود 

غيف  ملدة  للشركة  كمسيف  كريم 

محدودة.

تقييد) تم  (:  إلبد ع  لقانوني)

 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة)

 لتجارية بالرباط 6وم)2)فبف 6ر)2122 

تحت رقم)57523).

323 P

PMO CONSULTING
SARL AU

شركة ذ ت محودة  ملسؤولية

بشريك وحيد
رأسمالها : 1.111) درهم

6 زنقة ضا6ة عو   لطابق  لر بع 

 لشقة 6) أكد ل  لرباط

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (،2121 سبتمبف) فاتح  بتاريخ 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس 

 ملحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

 لتالية):

 PMO CONSULTING(:(لتسمية 

مسؤولية) ذ ت  شركة   SARL AU

محدودة) بشريك وحيد.

 لهدف):)خدمات معلوماتية)؛

 لتكوين  ملعلوماتي.

 ملدة : 99 سنة.

 لرأسمال : 1.111) درهم مقسمة 

فئة  من  حصة   تماعية   (11 إلى 

11) درهم، موزعة كالتالي :

 لسيد 6ونس بوسناح 11) حصة ؛

6ونس  :  لسيد   ملسيف  لقانوني 

بوسناح.

باملحكمة) وتم  إلبد ع  لقانوني 
ديسمبف) (2 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2121)تحت رقم)47977).
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COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

COMTABLE AGREE PAR L›ETAT
 N° 48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI -

RESIDENCE NIZAR

 QUINCAILLERIE  شركة
GENERALE MODERNE
ش.ذ.م.م ذ ت  لشريك  لوحيد

 ملقر  ال تماعي : مهد6ة 3-476-2 
 ماعة  ملهد6ة، تجزئة  ليانس د رنا، 

شطر 2،  لقنيطرة
محضر  لقر ر) بمقت�سى 
 الستثنائي للشريك  لوحيد في شركة)
 QUINCAILLERIE GENERALE
ذ ت  لشريك) ش.م.م  (MODERNE
بتاريخ) بالقنيطرة،)  لوحيد،) ملنعقد 

2))6نا6ر)2122،)تقرر ما 6لي):
نشاطين  د6د6ن) إضافة 

للموضوع  ال تماعي):
أنشطة مختلفة أو  لبناء)؛

 شغال  صالح  لبنا6ات.
 لزيادة في رأسمال  لشركة):

في) قرر  لشريك  لوحيد  لزيادة 
درهم) (411.111 رأسمال  لشركة ب)
من) لحمله  درهم(،) ألف  مئة  )أربع 
11.111))درهم))مئة ألف درهم()إلى)
ألف) مئة  )خمسة  درهم) (511.111
)أربع) (4.111 بإصد ر) وذلك  درهم(،)
 (11 ألف()حصة   تماعية من فئة)

)مائة()درهم للو حدة.
حصة   تماعية  د6د) (4.111
للسيد أبو  لصو ب محمد،) ملجموع)

5.111)حصة   تماعية.
من) (7 و) (6 (،2 تعد6ل  لفصول)

 لنظام  ألسا�سي للشركة.
لهذ ) تم  إلبد ع  لقانوني  وقد 
باملحكمة  البتد ئية)  ملحضر 
 2122 6نا6ر) (26 بتاريخ) بالقنيطرة،)
تحت رقم)2022/377)بملف  لسجل)

 لتجاري رقم)7)598.
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STE TIPCAT
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ)) بمقت�سى  لعقد  لعرفي 
بالرباط تم) (،212( 2)ديسمبف) بتاريخ)
وضع  لقانوني  ألسا�سي للشركة ذ ت)
تحمل  لخصائص)  ملسؤولية  لتي 

 لتالية):
STE TIPCAT SARL(:(لتسمية 

تجزئة) تا ر  (:  ملوضوع)
و لتجارة) ملستحضر ت  لتجميل 

 إللكتفونية.
 ملقر  ال تماعي):))2)بالص  بوبكر)

 لصد6ق رقم)8)أكد ل  لرباط.
في) حدد  (:  لرأسمال  إل تماعي)
 (111 إلى) مقسم  درهم  ((11.111
حصة ذ ت قيمة)11))درهم للحصة))

مقسم بين  لشركاء)بالشكل  لتالي):
حصة) (911  لسيد ر�سى بلور ت)
11))درهم للحصة أي ما) ذ ت قيمة)

قيمته)91.111)درهم)؛
11))حصة)  لسيد يسرى بلور ت)
11))درهم للحصة أي ما) ذ ت قيمة)

قيمته)1.111))درهم)؛
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

مسؤولية محدودة.
:) لسيد ر�سى بلور ت ملدة)  ملسيف)

غيف محدودة.
باملحكمة) تم  (:  إلبد ع  لقانوني)
رقم) تحت  بالرباط،)  لتجارية 

57633))بتاريخ)3)فبف 6ر)2122.
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 SOCIETE IMMOBILIERE LA 
 PEPINIERE

س.ت سال : 6143
هبة  لحصص

تحيين  لقو نين  ألساسية للشركة
حررت) عرفية  عقود  بمقت�سى 
بسال في)8)و)9)نونبف))212،)قرر  لجمع)
 SOCIETE لشركة)  لعام  الستثنائي 
  IMMOBILIERE LA PEPINIERE
 (.281.111 رأسمالها) ش.ذ.م.م،)
تابريكت،)شارع) مقرها بسال،) درهم،)
إقامة) حي  ملنبت،)  ألطلس  لصغيف،)
(،E((لبستان،) لطابق  ألر�سي،)شقة 

ما 6لي):
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حصة) (481 هبة) على   ملصادقة 
درهم للو حدة 6ملكها) ((11 من فئة)
 لسادة رشيد  لدويبي،)سعيد  لدويبي)
 SOCIETE بشركة) و و د  لدويبي 
  IMMOBILIERE LA PEPINIERE
لفائدة  لسيدتين غيثة  لدويبي وهناء)

 لدويبي)؛
حصة) (481 هبة) على   ملصادقة 
درهم للو حدة 6ملكها) ((11 من فئة)
 لسادة رشيد  لدويبي،)سعيد  لدويبي)
 SOCIETE بشركة) و و د  لدويبي 
  IMMOBILIERE LA PEPINIERE
صورية  دري�سي) لفائدة  لسيدة 
إلياس  لدويبي،) قيطوني،) لسادة 
عبد  ملجيد  لدويبي،) سليم  لدويبي،)

و آلنسة 6اسمين  لدويبي)؛
 (.(11 هبة) على   ملصادقة 
للو حدة) درهم  ((11 حصة من فئة)
تملكها  لسيدة غيثة  لدويبي بشركة)
 SOCIETE IMMOBILIERE LA
PEPINIERE))لفائدة إبنتيها  آلنستين)
ومرية) كلثوم  لشاهد  لوز ني  أم 

 لشاهد  لوز ني)؛
حصة) (611 هبة) على   ملصادقة 
درهم للو حدة تملكها) ((11 من فئة)
بشريكة) هناء) لدويبي   لسيدة 
 SOCIETE IMMOBILIERE LA
إبنتها  آلنسة) لفائدة  ( (PEPINIERE

كنزة بنخالد)؛
تحيين  لقو نين  ألساسية)

للشركة.
 7 6)و) (،( وبذلك تم تعد6ل  ملو د)

من  لقو نين  ألساسية للشركة.
كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
بسال) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم) تحت  (،2122 6نا6ر) (25 بتاريخ)

.38244
من أ ل  الستخالص و لبيان
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HANAILE
SARL AU

فسخ للشركة
بمقت�سى محضر  لقر ر  الستثنائي)
 212( سبتمبف) ((3 بتاريخ) بتمارة 
تقرر) (HANIALE SARL AU للشركة)

ما6لي):

من) لهذه  لشركة  بتد ء)  لفسخ 

وتعيين) (،212( سبتمبف) ((3 تاريخ)

للشركة) مصفي  هني  أمينة   لسيدة 

باملقر) مقر  لتصفية  تعين  كما 

 ال تماعي للشركة رقم)22)شقة رقم)

3) لطابق  لثاني،)حي  لعبادي تمارة.

كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بتمارة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (2122 6نا6ر) ((2 بتاريخ)

.7(8(
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مكت4 محمد بوزوبع تمارة

EDIFICES DOUIBI
س.ت. سال : )547

هبة حصص
تحيين  لقو نين  ألساسية للشركة

حررت) عرفية  عقود  بمقت�سى 

قرر) (،212( نوفمبف) (9 و) (8 في) بسال 

لشركة)  لجمع  لعام  الستثنائي 

ش.ذ.م.م.) (EDIFICES DOUIBI

مقرها) درهم،) (9.111.111 رأسمالها)

بسال بطانة،)شارع  ملسيفة  لخضر ء،)

رقم)77،)ما6لي):

2.251)حصة)  ملصادقة على هبة)

درهم للو حدة تملكها) ((11 من فئة)

وهناء) غيثة  لدويبي   لسيدتين 

 EDIFICES DOUIBI  لدويبي بشركة)

رشيد  لدويبي) لفائدة  لسيد6ن 

و و د  لدويبي.

2.251)حصة)  ملصادقة على هبة)

درهم للو حدة تملكها) ((11 من فئة)

قيطوني) صورية  دري�سي   لسيدة 

سليم) إلياس  لدويبي،)  لسادة 

 لدويبي،)عبد  ملجيد  لدويبي و آلنسة)

 EDIFICES بشركة) 6اسمين  لدويبي 

سعيد) لفائدة  لسيد6ن  (DOUIBI

 لدويبي و و د  لدويبي)؛

تحيين  لقو نين  ألساسية)

للشركة.

 7 6)و) (،( وبذلك تم تعد6ل  ملو د)

من  لقو نين  ألساسية للشركة.

كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بسال) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم) تحت  (2122 6نا6ر) (25 بتاريخ)

.38243
من أ ل  الستخالص و لبيان
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مكت4 محمد بوزبع

GALINAGRI
تأسيس ش.ذ.م.م

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة في)

تم تحرير  لقو نين) (،2122 6نا6ر) ((2

 ألساسية لـ)ش.ذ.م.م مميز تها كالتالي):

 «GALINAGRI« (:  لتسمية)

ش.ذ.م.م.

 لهدف):)للشركة  ألهد ف  لتالية):

زر عة) زر عة  ألشجار،)  لفالحة،)

معالجة،) ستغالل وتثمين)  لحبوب،)

 ميع  ألر �سي  لزر عية و لبساتين.

د خل) زر عة  ميع  ملنتجات 
 لبيوت  لبالستيكية باستخد م  لري)

بالتنقيط.

تربية  ملو �سي،) لدو  ن،) لنحل،)

 ألر ن4 وتسمين  لبقر،) لغنم و ملاعز.

دو ر) عتيق،) عين  تمارة،) (:  ملقر)

 لركابيين،)ص.ب.)29)8.
درهم) (3.111.111 (: رأس  ملال)

31.111)حصة من فئة) مقسمة على)

ربعها،) مسدد  للو حدة  درهم  ((11

موزعة بين  لشركاء)كالتالي):

(: ضياء) لبفنو�سي) محمد   لسيد 

1.111))حصة.

 (1.111 (: محمد  نجار)  لسيد 

حصة.

 7.111 (:  لسيد محمد  لودغيفي)

حصة.

 3.111 (:  لسيدة عو طف هبطي)

حصة.

تسيف  لشركة ملدة غيف) (:  لتسييف)

محمد) طرف  لسيد  من  محدودة 
محمد  لودغيفي) ضياء) لبفنو�سي،)

وعو طف  لهبطي.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

6نا6ر وتنتهي في))3)ديسمبف.

6وم) من  تبتدئ  سنة  (99 (:  ملدة)

تقييد  لشركة بالسجل  لتجاري.

خصم  لذخيفة) بعد  (:  ألرباح)

لقر ر) تبعا  6وقع  لباقي   لقانونية 

 لشركاء) نصافا حس4 حصص كل)

و حد منهم.

باملحكمة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)

 البتد ئية بتمارة بتاريخ فاتح فبف 6ر)

2122)تحت رقم)7335 .

تقييد) تم  (:  لسجل  لتجاري)

مصلحة  لسجل) لدى   لشركة 

باملحكمة  البتد ئية بتمارة) (  لتجاري)

فاتح) بتاريخ  ((35287 رقم) تحت 

فبف 6ر)2122.
من أ ل  الستخالص و لبيان
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MARBAH ACCOUNTING SARL

ATLANTIC M TRADING
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I

تمت) (،2122 6نا6ر) (25 6وم) بالرباط 

لشركة) صياغة  لقانون  لتأسي�سي 

محدودة  ملسؤولية بشريك وحيد لها)

 لخصائص  لتالية):

 ATLANTIC M (:  لتسمية)

.TRADING

تا ر) :) ستيف د وتصد6ر،)  لهدف)

ووسيط تجاري.

زنقة  زكز ) (6 (:  ملقر  ال تماعي)

 لطابق  لثالث شقة)9)أكد ل  لرباط.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيس  لشركة.

 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

في مبلغ)11.111))درهم.

تسييف  لشركة) عهد  (:  إلد رة)

للسيد أ6وب  بور.

إلى) 6نا6ر  ((9 من) (:  لسنة  ملالية)

غا6ة))3)ديسمبف.

تم  إل6د ع  لقانوني وتسجيل) (- (II

 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة)

فبف 6ر) (3 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2122)تحت رقم)823)2).
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COMITALMAR
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I
تمت) (،2122 6نا6ر) (24 6وم) بالرباط 
لشركة) صياغة  لقانون  لتأسي�سي 
لها  لخصائص) محدودة  ملسؤولية 

 لتالية):
.COMITALMAR(:(لتسمية 

إز لة  لشعر بشكل د ئم) (:  لهدف)
إد رة  لعمليات  لصناعية.

نوباليا) زنقة  (4 (:  ملقر  ال تماعي)
حي) (،I بلوك) ((7 قطاع) (4 تجزئة)

 لرياض  لرباط.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيس  لشركة.
 لرأسمال):)حدد رأسمال  لشركة)

في مبلغ)11.111))درهم.
إلى) تسييف  لشركة  عهد  (:  إلد رة)

.Mr. FINAZZI GUANLUCA
من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

غا6ة))3)ديسمبف.
تم  إل6د ع  لقانوني وتسجيل) (- (II
 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة)
فبف 6ر) (3 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2122)تحت رقم)7)576).
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AMMAR ABDELHADI
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
بشريك و حد

رأس  ملال 11.111) درهم
 لسجل  لتجاري رقم 527187

نقل  ملقر  لرئي�سي وتوسيع  لهدف 
 ال تماعي

بمقت�سى محضر   تماع  لجمع)
نوفمبف) (29 في) غيف  لعادي   لعام 
)212) لذي 6حمل  ملميز ت  لتالية):)

إلى  لعنو ن) نقل  ملقر  لرئي�سي 
 7 شارع  لزرقطوني  لطابق) (،4(  :

 لشقة رقم)37) لد ر  لبيضاء.
من) (: محكمة  الختصاص) تغييف 
)بتاريخ) بالرباط)  ملحكمة  لتجارية 
6))ديسمبف))212)تحت رقم  إل6د ع)
إلى  ملحكمة) ()(21794  لقانوني)

 لتجارية بالد ر  لبيضاء.

توسيع هدف  لشركة):)كل نشاط)

متعلق بالسياحة وتنظيم  لصيد.

تحيين  لقانون  لد خلي للشركة.

تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

 212( ديسمبف) (28 بتاريخ)  لبيضاء،)

تحت رقم)45)816.
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SOCIETE EFFICIENCYPRO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك و حد
رأسمالها 11.111) درهم

ز وية مصطفى  لر فعي وزنقة عالل 

 لرحماني رقم ))  لقنيطرة

 لتلخيص
بمقت�سى محضر  لجمعية  لعامة)

بالقنيطرة) غيف  لعاد6ة  ملنعقدة 

قرر) (212( ديسمبف) ((7 بتاريخ)

 ملساهم  لوحيد في  لشركة ما 6لي):

:) لسيد) مسيف  لشركة)  ستقالة 

 لحيمر عبد  لكريم،) لحامل لبطاقة)

.A4288(1(لتعريف رقم 

 27 من تاريخ) حل  لشركة  بتد ء)

ديسمبف))212.

للشركة  لسيد) تعيين  ملصفي 

 لحيمر عبد  لكريم،) لحامل لبطاقة)

.A4288(1(لتعريف رقم 

تم حل  لشركة بالعنو ن  لتالي):
وزنقة) مصطفى  لر فعي  ز وية 

عالل  لرحماني رقم)))) لقنيطرة.

كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

 212( ديسمبف) (27 بالقنيطرة بتاريخ)

تحت رقم)89455.
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GALAXY GYM
ش.ذ.م.م ذ ت شريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،2122 6نا6ر) ((9 بتاريخ) بالقنيطرة 

 «GALAXY GYM(تم تأسيس)»شركة

ش.ذ.م.م ذ ت شريك وحيد.

:) لطابق  ألر�سي)  ملقر  ال تماعي)

تجزئة  لر مي  لجنوبية،) (647 بقعة)

 لقنيطرة.

نادي ريا�سي) (:  لهدف  ال تماعي)

ولياقة بدنية.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.

:)أسند إلى  لسيد 6اسين)  لتسييف)

 زملاط.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

6نا6ر إلى))3)ديسمبف من كل سنة.
رأس  ملال):)حدد في مبلغ)11.111) 

درهم مقسمة إلى)111))حصة بقيمة)

سدد  كتتابها) للو حدة،) درهم  ((11

وتوزيعها كالتالي):

 (111 (: 6اسين  زملاط)  لسيد 

حصة.

تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لقانوني 
بالسجل  لتجاري) وقيد  بالقنيطرة 

بتاريخ) (63999 بالقنيطرة تحت رقم)

27)6نا6ر)2122.
من أ ل  ملستخرج و إلشارة
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دار الضيافة القادري
عقد تسييف حر ألصل تجاري

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

أعطت شركة د ر) (،2122 6نا6ر) ((8

ممثلها  لقانوني)  لضيافة  لقادري،)

 لسيد صالح  مالي،)حامل للبطاقة)

حق  لتسييف) (،G(129  لوطنية رقم)

 لحر لألصل  لتجاري  لكائن بتجزئة)

فلوري  لقنيطرة) فال  ((3 بركاش)

تحت) بالسجل  لتجاري   ملسجل 
باملحكمة  البتد ئية) (3887( رقم)

سيدي) محتوت  للسيد  بالقنيطرة،)

محمد،)حامل للبطاقة  لوطنية رقم)

G315(67) لقاطن ب)))طريق عنتفة)

 لشقة))2) لقنيطرة.

قابلة) سنو ت  (4 ملدة) وذلك 

للتجد6د  عتبار  من فاتح 6نا6ر)2122 

إلى غا6ة))3)ديسمبف)2125.

336 P

GHARB POIDS ET MESURE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 11.111) درهم
 ملقر  ال تماعي : ز وية محمد  لقري 
وأنو ل إقامة منار A مكت4 رقم 5، 

 لقنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
بالقنيطرة،)تم وضع  لقانون  ألسا�سي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ذ ت  ملو صفات  لتالية):
 GHARB POIDS ET (:  لتسمية)

.MESURE SARL
ذ ت  ملسؤولية) شركة  (:  لشكل)

 ملحدودة.
محمد  ز وية   :  ملقر  ال تماعي)
مكت4   A منار  إقامة  وأنو ل   لقري 

رقم 5،  لقنيطرة.
معد ت) (: موضوع  لشركة)

كهربائية.
 ألشغال  ملختلفة أو  لبناء.

 الستيف د و لتصد6ر.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم) ((11.111 مبلغ) في   لشركة 
حصة   تماعية) ((.111 إلى) مقسم 

بقيمة)11))درهم للو حدة.
 ملدة):)99)سنة.

أسند إلى  لسيد خالد) (:  لتسييف)
 بنائن.

بالسجل) تم  إل6د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية)  لتجاري 
بتاريخ) (63279 بالقنيطرة تحت رقم)

23)نوفمبف))212.
337 P

DUTCHASSFAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111) درهم

 A2 ملقر  ال تماعي : 391 بلوك 
 ملغرب  لعربي،  لقنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
بالقنيطرة،)تم وضع  لقانون  ألسا�سي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 
ذ ت  ملو صفات) وحيد  بشريك 

 لتالية):
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 DUTCHASSFAR (:  لتسمية)
.SARL AU

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (:  لشكل)
 ملحدودة بشريك وحيد.

 A2 بلوك   391 (:  ملقر  ال تماعي)
 ملغرب  لعربي،  لقنيطرة.

موضوع  لشركة):) ملقاولة في نقل)
 لبضائع.

 الستيف د و لتصد6ر.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم) ((11.111 مبلغ) في   لشركة 
حصة   تماعية) ((.111 إلى) مقسم 

بقيمة)11))درهم للو حدة.
 ملدة):)99)سنة.

أسند إلى  لسيد قدور) (:  لتسييف)
لحنش.

بالسجل) تم  إل6د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية)  لتجاري 
بتاريخ) (641(9 بالقنيطرة تحت رقم)

فاتح فبف 6ر)2122.
338 P

AUTO ECOLE AGUELMAM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 11.111) درهم
 ملقر  ال تماعي : 26 شارع عبد  لحق 
 ملريني مكت4 رقم 3 إقامة 6اسمين، 

 لقنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
بالقنيطرة،)تم وضع  لقانون  ألسا�سي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ذ ت  ملو صفات  لتالية):
 AUTO ECOLE (:  لتسمية)

.AGUELMAM SARL
ذ ت  ملسؤولية) شركة  (:  لشكل)

 ملحدودة.
عبد  شارع   26 (:  ملقر  ال تماعي)
إقامة   3 رقم  مكت4   لحق  ملريني 

6اسمين،  لقنيطرة.
:)مدرسة لتعليم) موضوع  لشركة)

قيادة  لسيار ت.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم) ((11.111 مبلغ) في   لشركة 
حصة   تماعية) ((.111 إلى) مقسم 
محررة) للو حدة،) درهم  ((11 بقيمة)
على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

 لشركاء)كالتالي):

 51.111 (: بازين) زوهيف   لسيد 

درهم):)511)حصة   تماعية.

 51.111 (:  لسيدة صرفوح  مينة)

درهم):)511)حصة   تماعية.

 ملدة):)حددت مدة  لشركة في)99 

سنة منذ تاريخ  لتأسيس.

أسند إلى  لسيد زوهيف) (:  لتسييف)

مغربية،) لحامل) بازين،) لجنسية 

 V343833 رقم) للبطاقة  لوطنية 

وذلك إلى مدة غيف محددة.

من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3)ديسمبف.

بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت)

رقم))6413)بتاريخ فاتح فبف 6ر)2122.
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AZZABI.IMMO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ملقر  ال تماعي : شارع منصور 

 لذهبي رقم 4) عمارة فيكيك 

مكت4 3  لقنيطرة

 لسجل  لتجاري رقم 58847 

 لقنيطرة

 لحل  ملبكر للشركة
محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 

 AZZABI.IMMO(غيف  لعادي لشركة

تقرر ما 6لي):

على  لحل  ملبكر)  ملصادقة 

للشركة.

تعيين  لسيد عبد  ملجيد عز بي،)

بصفته مصفي للشركة.

تصفية  لشركة) مقر  تحد6د 

بالعنو ن  لتالي):

 (4 رقم) منصور  لذهبي  شارع 

عمارة فيكيك مكت4)3) لقنيطرة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فاتح) بتاريخ  بالقنيطرة   البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)8)912.

340 P

LEFRIKHI TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : 48 شارع أبو بكر 
 لصد6ق، إقامة إ6مان، مكت4 رقم 

2،  لقنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
بالقنيطرة،)تم وضع  لقانون  ألسا�سي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 
ذ ت  ملو صفات) وحيد  بشريك 

 لتالية):
 LEFRIKHI TRANS (:  لتسمية)

.SARL AU
ذ ت  ملسؤولية) شركة  (:  لشكل)

 ملحدودة بشريك وحيد.
 ملقر  ال تماعي):)48)شارع أبو بكر)
رقم) مكت4  إ6مان،) إقامة   لصد6ق،)

2،) لقنيطرة.
موضوع  لشركة):) ملقاولة في نقل)

 لبضائع.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم) ((11.111 مبلغ) في   لشركة 
حصة   تماعية) ((.111 إلى) مقسم 

بقيمة)11))درهم للو حدة.
 ملدة):)99)سنة.

إلى  لسيد) أسند  (:  لتسييف)
عبد  لكريم لفريخي.

بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت)

رقم)64157)بتاريخ)2)فبف 6ر)2122.
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VEGI TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : 26 زنقة أبي زرعة 
عمارة A، إقامة  لرضو ن، مكت4 

رقم 7،  لقنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
بالقنيطرة،)تم وضع  لقانون  ألسا�سي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 
ذ ت  ملو صفات) وحيد  بشريك 

 لتالية):

 VEGI TRANS SARL (:  لتسمية)

.AU

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (:  لشكل)

 ملحدودة بشريك وحيد.

أبي  زنقة   26 (:  ملقر  ال تماعي)

إقامة  لرضو ن،   ،A عمارة  زرعة 

مكت4 رقم 7،  لقنيطرة.

موضوع  لشركة):) ملقاولة في نقل)

 لبضائع.

 ملقاولة في إد رة  ملز رع.

 ملقاولة في نقل  ألشخاص.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

درهم) ((11.111 مبلغ) في   لشركة 

حصة   تماعية) ((.111 إلى) مقسم 

بقيمة)11))درهم للو حدة.

 ملدة):)99)سنة.

إلى  لسيد) أسند  (:  لتسييف)

عبد  لقادر  ملر بط.
بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت)
رقم)64175)بتاريخ)2)فبف 6ر)2122.
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LAASRI SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : 76)  والد  مبارك 

بئف  لر مي  لطابق  لثاني،  لقنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

بالقنيطرة،)تم وضع  لقانون  ألسا�سي)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ذ ت  ملو صفات) وحيد  بشريك 

 لتالية):

 LAASRI SERVICES (:  لتسمية)

.SARL AU

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (:  لشكل)

 ملحدودة بشريك وحيد.

76)  والد  (:  ملقر  ال تماعي)

بئف  لر مي  لطابق  لثاني،   مبارك 

 لقنيطرة،  لقنيطرة.

في) :) ملقاولة  موضوع  لشركة)

 ألشغال  ملختلفة أو  لبناء.
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مستأ ر  ملعد ت  لصناعية)

عقاري،) منعش  أدو ت  آلالت  أو 

 لبنا6ات.

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

درهم) ((11.111 مبلغ) في   لشركة 

حصة   تماعية) ((.111 إلى) مقسم 

بقيمة)11))درهم للو حدة.

 ملدة):)99)سنة.

أسند إلى  لسيد حسن) (:  لتسييف)

 لعسري.

بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت)

فاتح فبف 6ر) بتاريخ  (6415( رقم)

.2122
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SOCIETE ISBBARNE AUTO-

SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد

 ملقر  ال تماعي : متجر رقم 2، 

عمارة  لنسيم 2)  ملنطقة  لصناعية 

شارل 6 زنقة 3)،  لقنيطرة

تفويت حصص   تماعية
وتعيين مسيف  د6د

محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى  (

 SOCIETE لشركة) غيف  لعادي 

 ISBBARNE AUTO-SERVICES

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

بشريك وحيد،)تقرر ما 6لي):

 ملصادقة على تفويت)11))حصة)

11))درهم للحصة)   تماعية بقيمة)

في ملك  لسيد رشيد  صبارن،)لفائدة)

 لسيد مر د سنينو.

رشيد) قبول  ستقالة  لسيد 

 صبارن وتعيين  لسيد مر د سنينو)

غيف) ملدة  للشركة  وحيد  مسيف 

محدودة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

رقم) تحت  بالقنيطرة   البتد ئية 

 لسجل  لتجاري رقم)7)524.

344 P

PARA-KENI 7
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : متجر رقم 4 و رقم 
5، مسجد سيدي مشيش  لعلمي بئف 

 لر مي  لشرقية،  لقنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
بالقنيطرة،)تم وضع  لقانون  ألسا�سي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 
ذ ت  ملو صفات) وحيد  بشريك 

 لتالية):
 LAASRI SERVICES (:  لتسمية)

.SARL AU
ذ ت  ملسؤولية) شركة  (:  لشكل)

 ملحدودة بشريك وحيد.
 4 رقم  :  متجر   ملقر  ال تماعي)
مشيش  سيدي  مسجد   ،5 رقم  و 
 لعلمي بئف  لر مي  لشرقية،  لقنيطرة.

موضوع  لشركة):
.PARAPHARMACIE

لو زم) أو  إكسسو ر ت  تا ر 
 لصيدلية.

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم) ((11.111 مبلغ) في   لشركة 
حصة   تماعية) ((.111 إلى) مقسم 

بقيمة)11))درهم للو حدة.
 ملدة):)99)سنة.

 لتسييف):)أسند إلى  لسيدة  بهيجة)
زهور.

بالسجل  لتجاري) تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت)
فاتح فبف 6ر) بتاريخ  (52315 رقم)

.2122
345 P

CFG ASSURANCES
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها 11.111) درهم
 لكائن مقرها : إقامة »كالريس«، 
 لطابق  لسابع،  لشقة 72، زنقة 
عبد  لحق بن محيو -  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري : )2)45)

 لتعريف  لجبائي : 13153))
 لضريبة  ملهنية ) لبتانتا( : 

34782663
تعد6ل  ملدبرية -  ستقالة وتعيين 

مدبر  قتف ني  د6د
بتاريخ مد ولة  بمو 4  (- (I 
سجل  لشريك) (،212( 6ونيو) (28  
 لوحيد  ستقالة  ملدبر  القتف ني)

 لسيد آمحمد  لصقلي.
باإل6د ع  لقانوني) تم  لقيام  (- (II
لدى  ملحكمة) بكتابة  لضبط 
بتاريخ للد ر  لبيضاء)   لتجارية 
 8))6نا6ر)2122)تحت رقم))81877.
بتاريخ مد ولة  بمو 4  (- (III 
عين  لشريك) (،212( سبتمبف) (7  
 لوحيد بصفته مدبر   قتف نيا  لسيد)
 (3( محمد مولحيم عو د ملدة ثالث)
سنو ت مالية  لتي ستنتهي على إثر)
 لجمعية  لعامة  لعاد6ة  لسنوية)
 لتي ستبت في حسابات  لسنة  ملالية)

 ملقفلة في))3)ديسمبف)2123.
تم  لقيام باإل6د ع  لقانوني) (- (IV
لدى  ملحكمة) بكتابة  لضبط 
بتاريخ) للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

8))6نا6ر)2122)تحت رقم)818771.
عن  ملستخلص و لبيانات

346 P

STE R.R. EXPRESS
SARL

غيف) قر ر  لجمع  لعام  إثر  على 
سبتمبف) (22 6وم)  لعادي  ملنعقد 
 «R.R. EXPRESS« للشركة) (212(
محدودة،) مسؤولية  ذ ت  شركة 
ومقرها) درهم،) (51.111 رأسمالها)
 ال تماعي حي  لرحمة سكتور   رقم)

592)سال،)تقرر ما 6لي):
تمت) تقرير  ملصفي  قر ءة  بعد 

 ملصادقة على حسابات  لتصفية.
و لنطق) ذمة  ملصفي  وإخالء)

بإقفال عمليات  لتصفية.
كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
بسال) باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت رقم)38834.
347 P

 ATLAS HOSPITALITY
MOROCCO

أطلس هوسبيتاليتي موروكو
شركة مساهمة

6بلغ رأسمالها 455.462.311 درهم
 ملقر  ال تماعي : فندق أطلس  ملطار 

 لنو صر -  ملطار  لدولي محمد 
 لخامس  لنو صر

ص.ب )1)  لد ر  لبيضاء 21111
 لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء رقم 

315(5
إغالق فرع نتيجة فسخ  تفاقية 
 إل6جار وعقد ترخيص  لعالمة 

 لتجارية
مجلس) مد والت  بمقت�سى 
 212( سبتمبف) (23 بتاريخ)  إلد رة 
وعقد) لفسخ  تفاقية  إل6جار  وتبعا 
 MARINA ترخيص  لعالمة  لتجارية)
 ATLAS تقرر إغالق  لفرع) (AGADIR
 MARINA( BEACH( SUITE( &( SPA
أكاد6ر) بمرينا  AGADIR،) لكائن 

 لرصيف  ملغربي.
سيتم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)

 لقانوني باملحكمة  لتجارية بأكاد6ر.
من أ ل  لتلخيص و لنشر

مجلس  إلد رة

348 P

ARZ AMENAGEMENTS
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك و حد

قر ر  لشريك  لو حد) بمو 4 
تأسيس) تقرر  (2122 6نا6ر) (5 بتاريخ)
محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة 
فإنها) لذلك  وتبعا  و حد.) بشريك 

تتكون من  لسيد 6وسف بناني.
 ARZ (: تسمية  لشركة)

AMENAGEMENTS SARL AU
نشاط  لشركة):

أعمال  لبناء)وأعمال متنوعة.
 لتجارة  لعامة.

بيع وشر ء)تجهيز ت  لبناء.
مقر  لشركة):)48)رقم)))شارع فال)

ولد عميف أكد ل  لرباط.



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2616

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
إحد ثها  لفعلي.

درهما) ((11.111 (: رأس  ملال)
مقسم على)111))حصة بقيمة)11) 

درهم للو حدة.
:) لسيد 6وسف)  لتسييف  لتوقيع)

بناني.
تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
فبف 6ر) (2 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2122)تحت رقم))5754).
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان

349 P

GOLF AND ROCKET
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

قر ر  لشريك  لو حد) بمو 4 
تأسيس) تقرر  (2122 6نا6ر) (4 بتاريخ)
محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة 
فإنها) لذلك  وتبعا  و حد.) بشريك 

تتكون من  لسيد وردي  نور.
 GOLF AND (: تسمية  لشركة)

ROCKET SARL AU
نشاط  لشركة):

 ميع  ألعمال  ملتعلقة)
باالتصاالت.

مجال  ألعمال) في   الستشارة 
و ملاركوتينغ ووسائل  لتو صل.

و ملؤتمر ت) تنظيم  لندو ت 
وغيفها.

خدمات متعددة.
مقر  لشركة):)48)رقم)))شارع فال)

ولد عميف أكد ل  لرباط.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

إحد ثها  لفعلي.
درهما) ((11.111 (: رأس  ملال)
مقسم على)111))حصة بقيمة)11) 

درهم للو حدة.
وردي) :) لسيد   لتسييف  لتوقيع)

 نور.
تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
فبف 6ر) (2 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2122)تحت رقم)57543).
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان

350 P

HOLDING TAYSSIR
 SARL

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة 

قر ر  لشريك  لو حد)) بمو 4 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية) تقرر 
تتكون) فإنها  لذلك  وتبعا  محدودة.)
عبد  لسالم  لركييك) من  لسيد 
محمد  لقادري  ليمني  و  لسيد 
و لسيد) و  لسيد  و د  لحضري  (
 MULTI وشركة) (  لغالي  لدباغ)
6مثلها) (SECTOR GROUP SARL

 لسيد محمد نبيل زنيبف.)
نشاط  لشركة):

هولد6نغ ذ ت  ختصاص مالي.
زنقة) مكرر  ((2 (: مقر  لشركة)

لبنان رقم)3)حي  ملحيط  لرباط.
 HOLDING (: تسمية  لشركة)

 TAYSSIR SARL
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

إحد ثها  لفعلي.
 (11.111 في) حدد  (: رأس  ملال)
حصة) ((111 على) مقسم  درهما 

بقيمة)11))درهم للو حدة.)
عبد) :) لسيد   لتسييف  لتوقيع)

 لسالم  لركييك.
تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
فبف 6ر) (13 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2122)تحت رقم))5757).
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان

351 P

WEDOEVENTS MA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بمو 4 عقد عرفي،) ملؤرخ في)24 
تأسيس) تم  بالرباط،) (2122 6نا6ر)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة،)تكمن)

مميز تها في ما 6لي):
WEDOEVENTS MA (:  لتسمية)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة.
مكونة،) زنقة  (:  ملقر  ال تماعي)

 لسوي�سي،) لرباط.
 لهدف  ال تماعي):)

خاص) أو  عام  حدث  أي  تنظيم 
أو تجميعي مثل  لعروض و لحفالت)
و ملؤتمر ت) و ألحز ب   ملوسيقية 

و لندو ت.

وتنظيم) وإنتاج  وتصميم  إنشاء)

لجميع  ألحد ث  لخاصة) و التصال 

أو  ملهنية.

إنشاء)مفاهيم  لحدث و لدر سات)

في  لتسويق) و الستف تيجية   ملشورة 

و التصال.

شر ء)وبيع وتأ يف أي معد ت.

 لقيام بكافة  ألنشطة  لخدمية.

ممتلكات) عل    الستحو ذ 

في  ميع) أو مصالح بأي شكل كان،)

 لشركات أو  ملؤسسات  لتي لها نفس)

 لهدف  ال تماعي.

أعم،) ميع  ملعامالت) وبشكل 

و ملالية) و لصناعية   لتجارية 

وغيف  ملنقولة  ملتعلقة) و ملنقولة 

بشكل مباشر أو غيف مباشر باألشياء)

أن) 6حتمل  أو  لتي  أعاله،)  ملذكورة 

وكذلك) وتطويرها،) تحقيقها  تعزز 

أي مشاركة مباشرة أو غيف مباشرة،)

في  ميع  لشركات شكلها،) كان   أ6ا 

)أو  ملؤسسات  لتي لديها نفس  لهدف)

 ال تماعي أو تسعى لتحقيق أهد ف)

مماثلة أو ذ ت صلة.

 ملساهمون):

شركة) (،AUGUSTULUS شركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذ ت 

درهم،) ((1.111 رأسمالها) وحيد 

زنقة) في  لرباط  ومقرها  ال تماعي 

مكونة  لسوي�سي،)مسجلة في  لسجل)

 لتجاري بالرباط تحت رقم)29)57) 

ويمثلها  لسيد  ملامون  لشرقاوي.

مغربي) بنونة،)  لسيد  سماعيل 

 2112 أبريل) (5 في) ولد   لجنسية،)

بطاقة  لتعريف) ويحمل  بمر كش،)

في) ويقيم  (EE796736 رقم)  لوطنية 
زنقة  إلمام) ((( شقة) فنيز6ا  إقامة 

 لشافعي  لحي  لشتوي مر كش.

مهام  لتسييف) أسندت  (:  لتسييف)

لفتفة غيف محدودة للسيد  سماعيل)

رقم) حامل  لبطاقة  لوطنية  بنونة 

EE796736)و لقاطن في إقامة فنيز6ا)
زنقة  إلمام  لشافعي  لحي) ((( شقة)

 لشتوي مر كش.

 99 :)حددة مدة  لشركة في)  ملدة)
تسجيلها) من  وذلك  بتد ء) سنة،)

بالسجل  لتجاري.
رأسمال  لشركة):)1.111))درهم،)
حصة   تماعية) ((11 إلى) مقسمة 
للحصة  لو حدة) درهم  ((11 بقيمة)

 ململوكة من طرف):
 AUGUSTULUS SARL شركة)

AU 85 حصة   تماعية.
5))حصة)  لسيد  سماعيل بنونة)

  تماعية.
من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3)ديسمبف.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ وذلك  بالرباط،)   لتجارية 

3)فبف 6ر)2122)تحت رقم)836)2).
352 P

RY IMMO
SARL AU

RC : 51(327 - IF : 51253(54
ICE : 112817267111176

ملجلس) بمقت�سى  ملحضر  لجمع 
ديسمبف) (27 بتاريخ)  إلد رة  ملنعقد 

)212)تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):
تغييف  ملقر  إل تماعي  لكائن)
سابقا في))3)،)شارع أنفا،)إقامة أزور،)
 ملكت4 رقم))))-)ب  لد ر لبيضاء)إلى)
:)شارع زليخة)  لعنو ن  لجد6د  لتالي)
إقامة فلوريد  سنتف بارك)  لناصري،)
2،)شارع رقم)7،) لطابق  ألول،)مكت4)

رقم)3)،)سيدي معروف.
تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
ذلك) بالد ر  لبيضاء،)  لتجارية 
2122،)تحت رقم) بتاريخ فاتح فبف 6ر)

.8(18((
352P مكرر

INSTITUT MIEUX VIVRE
SA

RC : (27885 - IF : 2212888
ICE : 112(8197111157

ملجلس) بمقت�سى  ملحضر  لجمع 
ديسمبف) (27 بتاريخ)  إلد رة  ملنعقد 

)212)تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):
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تغييف  ملقر  إل تماعي  لكائن)

عقار) (- معروف() )سيدي  في) سابقا 

إلى) (،Les Quatre Temps »الكولين«)

:)شارع زليخة)  لعنو ن  لجد6د  لتالي)

إقامة فلوريد  سنتف بارك)  لناصري،)

2)شارع رقم)7،) لطابق  ألول،)مكت4)

رقم)3)،)سيدي معروف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء،)ذلك بتاريخ)

2)فبف 6ر)2122،)تحت رقم)179))8.

353 P

 SOCIETE IMMOBILIERE LA

COLLINE 21

SA

RC : (26(8( - IF : (187166

ICE : 11(6(432611115(

ملجلس) بمقت�سى  ملحضر  لجمع 

ديسمبف) (27 بتاريخ)  إلد رة  ملنعقد 

)212)تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):

تغييف  ملقر  إل تماعي  لكائن)

عقار) (- معروف() )سيدي  في) سابقا 

إلى) (،Les Quatre Temps »الكولين«)

:)شارع زليخة)  لعنو ن  لجد6د  لتالي)

إقامة فلوريد  سنتف بارك)  لناصري،)

2،)شارع رقم)7،) لطابق  ألول،)مكت4)

رقم)3)،)سيدي معروف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء،)ذلك بتاريخ)

2)فبف 6ر)2122،)تحت رقم)181))8.

354 P

 SOCIETE IMMOBILIERE LA

COLLINE 19

SA

RC : (26(77 - IF : (187164

ICE : 11(6(3996111137

ملجلس) بمقت�سى  ملحضر  لجمع 

ديسمبف) (27 بتاريخ)  إلد رة  ملنعقد 

)212)تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):

تغييف  ملقر  إل تماعي  لكائن)

عقار) (- معروف() )سيدي  في) سابقا 

إلى) (،Les Quatre Temps »الكولين«)

:)شارع زليخة)  لعنو ن  لجد6د  لتالي)

إقامة فلوريد  سنتف بارك)  لناصري،)

2،)شارع رقم)7،) لطابق  ألول،)مكت4)

رقم)3)،)سيدي معروف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

ذلك) بالد ر  لبيضاء،)  لتجارية 

2122،)تحت رقم) بتاريخ فاتح فبف 6ر)

.8(18(2

355 P

 SOCIETE IMMOBILIERE LA

COLLINE 20

SA

RC : (26(79 - IF : (187165

ICE : 11(6(4299111114

ملجلس) بمقت�سى  ملحضر  لجمع 

ديسمبف) (27 بتاريخ)  إلد رة  ملنعقد 

)212)تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):

تغييف  ملقر  إل تماعي  لكائن)

عقار) (- معروف() )سيدي  في) سابقا 

إلى) (،Les Quatre Temps »الكولين«)

:)شارع زليخة)  لعنو ن  لجد6د  لتالي)

إقامة فلوريد  سنتف بارك)  لناصري،)

2،)شارع رقم)7،) لطابق  ألول،)مكت4)

رقم)3)،)سيدي معروف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

ذلك) بالد ر  لبيضاء،)  لتجارية 

2122،)تحت رقم) بتاريخ فاتح فبف 6ر)

.8(18(1

356 P

SOCIETE REDISTRIB
SARL AU

RC : n° 486857

بمقت�سى محضر  لجمع  لعام غيف)

للشريك) قر ر ت  ستثنائية   لعادي 

6نا6ر) ((7 بتاريخ)  لوحيد  ملنعقد 

2122)تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):

 (1.111 رفع رأسمال  لشركة من)

بما قدره) درهم،) (711.111 درهم إلى)

 6911 درهم حيث تم خلق) (69.111

درهم) ((11 فئة) من  حصة  د6دة 

بو سطة  لحساب) للحصة  لو حدة 

 لجاري للشريك  لوحيد.

تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (2 بتاريخ) بتازة،)  البتد ئية 

2122،)تحت رقم)41)))8.

357 P

SOCIETE BENSERV
RC : 372671
 لحل  ملسبق

بمقت�سى محضر  لجمع  لعام غيف)
نوفمبف) ((5 بتاريخ)  لعادي  ملنعقد 

)212)تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):
 لحل  ملسبق للشركة.

للشركة  لسيد) تعيين  ملصفي 
Mohamed BENNANI) لحامل)
رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.BK228((
للشركة) مقر  لتصفية  تحد6د 
 لكائن،)بالد ر  لبيضاء،)3،)شارع آ6ت)

ورير بد موالي 6وسف.
بملحقة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ فاتح)  لتجارية بالد ر  لبيضاء)

فبف 6ر)2122،)تحت رقم)1939)8.
358 P

STRATIVA شركة

رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : 25 كساريات

 حمد كريم تقاطع شارع عمر سالوي 

وشارع عبد  لرحمان  لشنكيطي 

قبيبات  لرباط

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 2122 6نا6ر) (26 في) للشركة  ملؤرخ 

تمت  ملصادقة على ما 6لي):

للشركة) تحويل  ملقر  ال تماعي 

كريم) كساريات  حمد  (25 من)

وشارع سالوي  عمر  شارع   تقاطع 

قبيبات) عبد  لرحمان  لشنكيطي 

شاطئ  لصنوبر) ((5  لرباط إلى رقم)

منصورية بوزنيقة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (2 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

2122)تحت رقم)799)2).

359 P

ENNAJI EXPRESS شركة

رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : )51) حي  ملغرب 

 لعربي تمارة

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 212( أكتوبر) (29 للشركة  ملؤرخ في)

تمت  ملصادقة على ما 6لي):

للشركة) تحويل  ملقر  ال تماعي 

من))51))حي  ملغرب  لعربي إلى شارع)

طارق  بن زياد  لواللدة  والد عليان)

تقاطع شارع  لقاهرة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية لتمارة بتاريخ)6)6نا6ر)2122 

تحت رقم)43)7.

360 P
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STE CASA DE ESPECIAS

SARL

حل  لشركة
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تقرر) (212( ديسمبف) (3( في)  ملؤرخ 

ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 

 STE CASA DE ESPECIAS SARL

درهم وعنو ن) (5.111 مبلغ رأسمالها)

مقرها  ال تماعي):)شارع بني 6در زنقة)

نتيجة) كويلمة تطو ن.) ((51 رقم) (21

لتف �سي  لشركاء)على  لفسخ  ملسبق.

شارع مقر  لتصفية   وحدد 

كويلمة) ((51 رقم) (21 زنقة) 6در  بني 

تطو ن.

وعين):

(:  لسيد عي�سى  ملكودي وعنو نه)

 7( شارع سبتة  ملحنش  لثاني رقم)

تطو ن كمصفي للشركة.

وعند  القتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة ومحل تبليغ  لعقود و لوثائق)

حدود) ال  (: بالتصفية)  ملتعلقة 

مفروضة لهم.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((7 بتاريخ) بتطو ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)3)4.
مقتطف للنشر و إلشهار

361 P

OUR-WAY FOOD

SARL AU

SARL AU آور - و ي فود

4 حي  لحرية ) طابق 2 شقة 3 شارع 

فلسطين،  ملحمد6ة

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
لشريك وحيد

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 212( 6نا6ر) (3 تاريخ) في  باملحمد6ة 

لشركة) إنشاء) لقانون  ألسا�سي  تم 

وحيد) لشريك  محدودة  ملسؤولية 

خصائصها كالتالي):

 لتسمية):)»آور)-)و ي فود«.

مطعم بسعر ثابت.

منظم عروض،)مهر انات فنية.

تحميل) مع  ثابت  بسعر  مطعم 

 لو بات  لجاهزة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.

في) محدد  (: رأسمال  لشركة)

 (111 إلى) مقسم  درهم  ((11.111

حصة من فئة)11))درهم للحصة.

 (111 بنعاصم) محمد  للسيد 

حصة.

تعيين  لسيد) تم  إلد رة  لشركة 

وحيد) كمسيف  بنعاصم  محمد 

للشركة.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

2122)تحت) )3)6نا6ر) باملحمد6ة 6وم)

رقم)218.

362 P

 BARISTA CONSULT

MOROCCO

SARL AU

SARL AU بريسطا كونسيل موروكو

4 حي  لحرية ) طابق 2 شقة 3 شارع 

فلسطين،  ملحمد6ة

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 

لشريك وحيد
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 212( 6نا6ر) (3 تاريخ) في  باملحمد6ة 

لشركة) إنشاء) لقانون  ألسا�سي  تم 

وحيد) لشريك  محدودة  ملسؤولية 

خصائصها كالتالي):

كونسيل  »بريسطا  (:  لتسمية)

موروكو».

 الستشار ت  إلد رية.

مهندس  ستشاري.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.

في) محدد  (: رأسمال  لشركة)

 (111 إلى) مقسم  درهم  ((11.111

حصة من فئة)11))درهم للحصة.

 (111 كارنر) لويد  كالين  للسيد 

حصة.

تعيين  لسيد) تم  إلد رة  لشركة 

وحيد) كمسيف  كارنر  لويد  كالين 

للشركة.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

2122)تحت) 26)6نا6ر) باملحمد6ة 6وم)

رقم)72).
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STE FIDUCIAIRE ZITOUNI

S.A.R.L AU

AU CAPITAL DE (11.111 DHS

SIEGE SOCIAL : AV MED V N°55

RUE AL MAHKAMA, APP N°3

(er ETAGE ELKELAA DES SRAGHNA

TEL : 1524.22.(6.66

E-mail(:(lavieeco-55@hotmail.fr

 STE LAGHZAOUNA

NEGOCE

SARL

تصفية شركة
 STE بشريك) قرر  لشريك 

 LAGHZAOUNA NEGOCE SARL

درهم) ((11.111 رأسمالها) ش.م.م 

ويو د مقرها  ال تماعي بدو ر  والد)

وكاد  لشعر ء)بقلعة  لسر غنة.

عادي) خالل  لجمع  لعامالغيف 

ديسمبف) (21 بتاريخ) للشركة  ملنعقد 

)212)نصه كما 6لي):

تصفية  لشركة) على   ملصادقة 

 ملذكورة أعاله.

قبول  ستقالة  لسيد عبد  ملجيد)

لغز ونة من مهامه كمسيف للشركة.

تعيين  لسيد عبد  ملجيد لغز ونة)

وتخويله  ميع) للشركة  كمصفي 

 لصالحيات لهذ   لغرض.

دو ر) (: ب) مقر  لتصفية  تحد6د 

أوالد وكاد  لشعر ء)قلعة  لسر غنة.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

 البتد ئية بقلعة  لسر غنة بتاريخ)28 

ديسمبف))212)تحت رقم)2021/585.

364 P

مانا منت كونسيلتين  ند  كونط

شركة 2 باء للتعمير

ش م م م

 ملقر  لرئي�سي عمارة 31 شقة 8 زنقة 

موالي أحمد  لوكيلي حسان  لرباط

بتاريخ) إطار  لسند  لخاص  في 

)212) لشريك  لوحيد) نوفمبف) (29

ش.م.م.م.) للتعميف«) باء) (2« لشركة)

ذ ت) شركة  تكوين  قو نين  وضع 

مسؤولية محدودة تتمتع بالخصائص)

 لتالية):

 لتسمية):)شركة)»2)باء)للتعميف«)

ش.م.م.م.

رأس  ملال):)11.111))درهم.

 ملوضوع):)بناء) لعقار ت.

 إلد رة):)تعيين  لسيد  ألبيض أبو)

بكر مسيف  لشركة.

محكمة) في  6تم  إل6د ع  لقانوني 

 (2(713  لرباط  لتجارية تحت رقم)

بتاريخ)28)6نا6ر)2122.

365 P
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مانا منت كونسيلتين  ند  كونط

DOMAINE DU FERMIER
ش.م.م

 ملقر  لرئي�سي : عمارة 31 شقة 8، 
زنقة موالي أحمد  لوكيلي، حسان، 

 لرباط

بتاريخ) إطار  لسند  لخاص  في 

)212) لشريك  لوحيد) نوفمبف) (29

 DOMAINE DU FERMIER لشركة)

شركة) تكوين  قو نين  وضع  ش.م.م 

تتمتع) محدودة  مسؤولية  ذ ت 

بالخصائص  لتالية):

 DOMAINE DU(لتسمية):)شركة 

FERMIER)ش.م.م.
رأس  ملال):)11.111))درهم.

 ملوضوع):)إد رة  ملز رع.

تعيين  لسيد  ألبيض) (:   إلد رة)

أبو بكر مسيف  لشركة.

محكمة) في  6تم  إل6د ع  لقانوني 

 (2(618  لرباط  لتجارية تحت رقم)

بتاريخ)25)6نا6ر)2122.
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مانا منت كونسيلتين  ند  كونط

B2B AGRICOLE
ش.م.م

 ملقر  لرئي�سي : عمارة 31 شقة 8، 
زنقة موالي أحمد  لوكيلي، حسان، 

 لرباط

بتاريخ) إطار  لسند  لخاص   في 

)212) لشريك  لوحيد) نوفمبف) (29

لشركة)B2B AGRICOLE)ش.م.م وضع)

مسؤولية) ذ ت  تكوين شركة  قو نين 

محدودة تتمتع بالخصائص  لتالية):

 B2B AGRICOLE(لتسمية):)شركة 

ش.م.م.
رأس  ملال):)11.111))درهم.

 ملوضوع):)إد رة  ملز رع.

تعيين  لسيد  ألبيض) (:   إلد رة)

أبو بكر مسيف  لشركة.

محكمة) في  6تم  إل6د ع  لقانوني 

 (2(543  لرباط  لتجارية تحت رقم)

بتاريخ)24)6نا6ر)2122.
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KASITA SERVICE
بشريك وحيد

شارع كاسيطة تسافت،  لدريوش، 
 لناضور

تأسيس  لشركة
بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  (212( ديسمبف) (21 بتاريخ)
محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 ملسؤولية):
 KASITA شركة) (:  لتسمية)

SERVICE)ش.م.م.
 لغرض  ال تماعي):

 ستغالل محطة  لبنز6ن و ملقهى)؛
عامة  ميع  لعمليات) وبصفة 
 لتجارية و لعقارية  لتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف  لشركة.
كاسيطة) شارع  (:  ملقر  ال تماعي)

تسافت،) لدريوش،) لناظور.
رأس  ملال):)11.111))درهم مقسم)

إلى)111))حصة من فئة)11))درهم.
:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

 لسيد  قشار  لحسن.
 لشريك):

 قشار  لحسن)111))حصة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
27)6نا6ر)  البتد ئية بالدريوش بتاريخ)

2122)تحت رقم)4).
368 P

ABGAR SERVICE
94 محمد  لسادس، شارع بن طي4، 

 لدريوش،  لناضور
تأسيس  لشركة

بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ)3)6نا6ر)2122)تم وضع  لقانون)
 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية):

 ABGAR شركة) (:  لتسمية)
SERVICE)ش.م.م.

 لغرض  ال تماعي):
و لكهرباء) رسوم  ملياه  تحصيل 
مركز) وتحويل  ألمو ل،) و لهاتف 

أعمال متنوعة)؛
عامة  ميع  لعمليات) وبصفة 
 لتجارية و لعقارية  لتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف  لشركة.

 ملقر  ال تماعي):)94،)شارع محمد)

طي4،) لدريوش،) بن   لسادس،)

 لناضور.
رأس  ملال  لشركة):)11.111))درهم)

مقسم إلى)111))حصة.)من فئة)11) 

درهم.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

 لسيد  بكار سعيد.

 لشريك):

 بكار سعيد)111))حصة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

27)6نا6ر)  البتد ئية بالدريوش بتاريخ)

2122)تحت رقم)5).  

369 P

PORTILLO TRANS
ش.م.م

 بشريك و حد
دو ر  ريمام  حد د ن 56)،  لناضور

تأسيس  لشركة
بالناضور) عرفي  عقد   بمقت�سى 

6)6نا6ر)2122)وضع  لقانون  ألسا�سي)

لشركة محدودة  ملسؤولية):

 PORTILLO شركة) (:  لتسمية)

TRANS)ش.م.م.

 لغرض  ال تماعي):

نقل) نقل  ألمتعة لحساب  لغيف،)

 لبضائع لحساب  لغيف)؛

عامة  ميع  لعمليات) وبصفة 

 لتجارية و لعقارية  لتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف  لشركة.

دو ر  ريمام) (:  ملقر  ال تماعي)

 حد د ن)56)،) لناضور.
رأس  ملال  لشركة):)11.111))درهم)

 (11 فئة) من  حصة  ((111 مقسم)

درهم.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

 لسيد حمد ن نور  لد6ن.

 لشركاء):

حمد ن نور  لد6ن)111))حصة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (7 بتاريخ) بالناضور   البتد ئية 

2122)تحت رقم)43. 
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EURASSUR
ش.م.م

شارع محمد  لسادس، رقم 94-92 
بن طي4،  لدريوش

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
قرر  لشريك) (2122 6نا6ر) (3 بتاريخ)
على) (EURASSUR لشركة)  لوحيد 
قر ر تغييف  ملقر  ال تماعي للشركة من)
 94-92 رقم) محمد  لسادس  شارع 
إلى شارع محمد) بن طي4  لدريوش 
 لسادس رقم)92)بن طي4  لدريوش.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)7)6نا6ر)2122 

تحت رقم)46.
371 P

HSB 
ش.م.م

حي لعري  لشيخ، عمارة  لده4 
 ألسود، رقم )4،  لناضور

تأسيس  لشركة
بالناضور) عرفي  عقد   بمقت�سى 

5)6نا6ر)2122)وضع  لقانون  ألسا�سي)
لشركة محدودة  ملسؤولية):

 لتسمية):)شركة)HSB)ش.م.م.
 لغرض  ال تماعي):

مركز  التصال)؛
عامة  ميع  لعمليات) وبصفة 
 لتجارية و لعقارية  لتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف  لشركة.
 ملقر  ال تماعي):)حي لعري  لشيخ،)
(،4( رقم) عمارة  لده4  ألسود،)

 لناضور.
رأس  ملال  لشركة):)11.111))درهم)
مقسم)111))حصة من فئة)11))درهم.
:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)
و لسيدة) حكيمة  بوشامة   لسيدة 

 بن مفتاح سكينة.
 لشركاء):

بوشامة حكيمة)511)حصة)؛
 بن مفتاح سكينة)511)حصة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور بتاريخ)2)ديسمبف)

)212)تحت رقم)4535.
372 P
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AQUA RIF 
بشريك و حد

شارع  بن تيمية، حي  لفرح  لعروي، 
 لناضور

تأسيس  لشركة
بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  (2122 6نا6ر) ((7 بتاريخ)
محدودة) لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 ملسؤولية):
 AQUA RIF شركة) (:  لتسمية)

ش.م.م.
 لغرض  ال تماعي):

ومحطة  لغاز) فندق  تشغيل 
ومطعم)؛

عامة  ميع  لعمليات) وبصفة 
 لتجارية و لعقارية  لتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف  لشركة.
 ملقر  ال تماعي):)شارع  بن تيمية،)

حي  لفرح  لعروي،) لناضور.
رأس  ملال  لشركة):)11.111))درهم)
مقسم إلى)111))حصة من فئة)11) 

درهم.
:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)

 لسيد  لرحموني مصطفى.
 لشريك):

 لرحموني مصطفى)111))حصة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
25)6نا6ر)  البتد ئية بالدريوش بتاريخ)

2122)تحت رقم)47).
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 بريكو أنفيست  
ش.م.م

شركة مساهمة
رأسمالها  ال تماعي : 42.111).85 

درهم
 ملقر  ال تماعي : 19)، طريق 

بوسكورة، 91)21  لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء 

تحت رقم 29997)
 لتعريف  لضريبي : )221296

))-)بمو 4 محضر مجلس  إلد رة)
للشركة  ملؤرخ في)22)ديسمبف))212 

تقرر ما 6لي):

مجلس) عضو  إقر ر  ستقالة 

كروب) كابيتال  أو  شركة   إلد رة 

هشام) بو سطة  لسيد  ممثلة  ش.م 

تاريخ) من  تسري    لعمر ني  لتي 

21)ديسمبف))212.

أنتففينا) لشركة  مؤقت  تعيين 

هشام) بو سطة  لسيد  ممثلة  ش.م 

مجلس  إلد رة) كعضو   لعمر ني 

 د6د ملدة وكالة عضو مجلس  إلد رة)

 لسابق وذلك إلى غا6ة  نعقاد  لجمع)

حول  ختتام  لسنة) للتد ول   لعام 

 ملالية بتاريخ))3)ديسمبف)2126.

لدى) تم  إل6د ع  لقانوني  (- (2

كتابة ضبط  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

(،2122 فبف 6ر) (4 بتاريخ)  لبيضاء،)

تحت رقم)431))8.  
للمقتطف و لبيـــــان

 ملمثل  لقانوني

374 P

  I أكتيف كابيتال
ش.م.م

شركة مساهمة مبسطة

ذ ت رأسمال : 361.399.311 درهم

مقرها  ال تماعي : 31 شارع موالي 

6وسف،  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء 

تحت رقم 38365)

 لتعريف  لضريبي : 64)12))

))-)بمقت�سى محضر  لجمع  لعام)

 الستثنائي  ملنعقد بتاريخ)5))ديسمبف)

)212)تقرر ما 6لي):

مو ءمة وتحيين  لقانون  ألسا�سي)

للشركة مع  لقانون رقم)9.21).

 عتماد  لقانون  ألسا�سي  لجد6د)

للشركة.

لدى) تم  إل6د ع  لقانوني  (- (2

كتابة ضبط  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

(،2122 6نا6ر) (27 بتاريخ)  لبيضاء،)

تحت رقم)1271)8.  
للمقتطف و لبيـــــان

 إلد رة
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 POLE MEDIA-SOHAJKIM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها 11.111).3 درهم
 ملقر  ال تماعي: 42 شارع  البطال، 
 لطابق  لثالث،  لشقة 9،  كد ل، 

 لرباط
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (،2122 6نا6ر) ((8 بتاريخ) بالرباط 
محضر  لجمعية  الستثنائية) تحرير 
 POLE MEDIA-SOHAJKIM(لشركة
مسؤولية) ذ ت  شركة  (SARL-AU

محدودة  لذي تقرر فيه ما 6لي):
حصص  لسيدة) تفويت  معا6نة 
»فتيحة) لسيدة) ضريف«) »فاطنة 

ضريف«.
بشأن  لتوزيع  لجد6د) توضيح 

لألسهم.
تغييف  لشكل  لقانوني للشركة من)

.SARL-AU(لى (SARL
وتوقيعها) تسييف  لشركة  معا6نة 
من طرف  لسيدة)»)فاطنة ضريف«.
تحد6ث  لنظام  ألسا�سي للشركة.

أسئلة متنوعة.
كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالرباط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (2122 فبف 6ر) (2 بتاريخ)

.(2(785
وتم وضع  لتصريح  لتغييفي لدى)
بنفس  لتاريخ) كتابة  لضبط  نفس 

تحت رقم)687.
للتلخيص و لنشر

 ملسيف
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STE COASTART
SARL AU

تعد6ل شركة
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
بتاريخ)3))ديسمبف))212)تقرر ما 6لي):
خفض  لقيمة  السمية للحصص)
6متلكها  لشريك)  ال تماعية  لتي 
 لو حد د خل  لشركة ورفعها إلى)11) 
درهم لكل حصة وكذلك رفع رأسمال)
ليصبح) درهم  ((11.111 إلى)  لشركة 
عدد  لحصص  ال تماعية) إ مالي 
111))حصة بقيمة  سمية)11))درهم)

لكل حصة   تماعية.

 31215 رقم)  لسجل  لتجاري 
باملحكمة  البتد ئية بتطو ن.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بتطو ن بتاريخ)7))6نا6ر)2122 

تحت رقم)2)4.
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WHY NOT NOW
SARL AU
تأسيس

عرفي  ملسجل) عقد  بمقت�سى 
بتاريخ)23)ديسمبف))212)تم تأسيس)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
تحمل) و لتي  ذ ت  لشريك  لو حد 

 لخصائص  لتالية):
.WHY NOT NOW(:(لتسمية 
.SARL AU(:(لصفة  لقانونية 

 لهدف  ال تماعي):) ملهن  ملرتبطة)
بالعقار ت و لعمارة بيع شر ء،)كر ء،)
تسييف و لبناء)وأنشطة تجارية أخرى.

رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)
مقسمة إلى)111))حصة من فئة)11) 

درهم للحصة  لو حدة.
 (111 سماعيل)  لسيد  مجوط 

حصة.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.
من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3)ديسمبف من كل سنة.
شارع) (411 (:  ملقر  ال تماعي)
بدر،) لشقة) إقامة   لحسن  لثاني،)

رقم)5،) لرباط.
 ملسيف):) مجوط سماعيل.

بالسجل  لتجاري) رقم  لتقييد 
76))باملحكمة  لتجارية بالرباط.

 (57(1( رقم)  لسجل  لتجاري 
 لضريبة  ملهنية)9)257195.
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ASH.DEV.BTP
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 ملقر  ال تماعي : رقم 5  لحسن 

 ألول، حي  لعبادي،  لطابق  ألول 
عند ماسما كونسيلتينغ

رأسمالها : 11.111) درهم
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بمقت�سى عقد عرفي  ملؤرخ بتاريخ)
تمت  ملصادقة) (2121 نوفمبف) ((3
ذ ت) لشركة  على  لقانون  ألسا�سي 

 ملسؤولية  ملحدودة):
.ASH.DEV.BTP SARL(:(لتسمية 

 لسجل  لتجاري):))59)3).
5) لحسن) رقم) (:  ملقر  ال تماعي)
حي  لعبادي،) لطابق  ألول)  ألول،)

عند ماسما كونسيلتينغ.
مختلف) (:  لنشاط  ال تماعي)

أشغال  لبناء.
حدد رأس  ملال في) (:  لرأس  ملال)
إلى) مقسمة  درهم  ((11.111 مبلغ)
 (11 حصة   تماعية بقيمة) ((111

درهم للحصة مقسمة كالتالي):
محسن ملباركي)511)حصة)؛
سلوى  ليز6دي)511)حصة.

:)تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف)
 لسيد محسن ملباركي.

مدة  لشركة):)99)سنة.
لدى) تم  إل6د ع  لقانوني  وقد 
بتاريخ) بتمارة    ملحكمة  البتد ئية 
23)ديسمبف)2121)تحت رقم)691).  
379 P

د6و ن  ألستاذ فؤ د  لعلمي
موثق بالد ر  لبيضاء

JOUDATISS
SARL

 لشركة ذ ت مسؤولية محدودة
 لرأسمال : 11.111) درهم

  ملقر  ال تماعي :  لد ر  لبيضاء، 
59 زنقة  ألخوين لكريني

))-)بمقت�سى عقد توثيقي  ملحرر من)
طرف  ألستاذ فؤ د  لعلمي،)موثق بالد ر)
 لبيضاء)بتاريخ)6))و7))نوفمبف))212 
قرر مساهمو  لشركة ذ ت  ملسؤولية)
 JOUDATISS  ملحدودة،) ملسماة)
ومقرها) درهم  ((11.111 رأسمالها)
زنقة) (،59  ال تماعي  لد ر  لبيضاء)

 ألخوين لكريني،)ما 6لي):
عدو) بن  بوفاة  لسيد  علما 
 الدري�سي عبد  لهادي شريك  لشركة)
في) حدثت  أعاله  لتي    ملذكورة 

5)أكتوبر))212)تاركا ورثته كل من):

زو ه وأوالده):
 لسيدة بن  لون خد6جة)24/03 

حصة)؛
زكي) عدو  الدري�سي  بن   لسيد 

24/07)حصة)؛
سعد) عدو  الدري�سي  بن   لسيد 

24/07)حصة)؛
 لسيد بن عدو  الدري�سي 6وسف)

24/07)حصة.
بعد وفاة  لسيد بن عدو  الدري�سي)
عبد  لهادي،)تم توزيع رأسمال  لشركة)

على  ملساهمين على  لشكل  لتالي):
شكيف) عدو  الدري�سي  بن   لسيد 

451)حصة)؛
 لسيدة ميكو ربيعة)75)حصة)؛

 لسيد بن عدو  الدري�سي عبد  لنبي)
51)حصة)؛

 لسيدة بن عدو  الدري�سي مونية)
25)حصة)؛

 لسيد بن عدو  الدري�سي زكي)329 
حصة)؛

 لسيد بن عدو  الدري�سي سعد)29 
حصة)؛

 لسيد بن عدو  الدري�سي 6وسف)
29)حصة)؛

 لسيدة بن  لون خد6جة)3))حصة)؛
مجموع  لحصص)111))حصة.

تم تعيين  لسيد بن عدو  الدري�سي)
شكيف و لسيد بن عدو  الدري�سي زكي)

مسيف ن للشركة ملدة غيف منتهية.
2)-)تم  إل6د ع  لقانوني لدى كتابة)
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء)بتاريخ)8))6نا6ر)2122)تحت)
رقم) تجاري  سجل  (818853  لرقم)

 .88965
لإل6د ع و لنشر
 ألستاذ  لعلمي

380 P

د6و ن  ألستاذ فؤ د  لعلمي
موثق بالد ر  لبيضاء

JOUDATISS
SARL

 لشركة ذ ت مسؤولية محدودة
 لرأسمال : 11.111) درهم

  ملقر  ال تماعي :  لد ر  لبيضاء، 
59 زنقة  ألخوين لكريني

توثيقي) عقد  بمقت�سى  (- ((
فؤ د) طرف  ألستاذ  من   ملحرر 
بتاريخ) موثق بالد ر  لبيضاء)   لعلمي،)
بن) وه4  لسيد  (212( سبتمبف) (31
ألمه  لسيدة) مجيد  عدو  الدري�سي 
حصة  لتي) (51 مجموع) ربيعة  ميكو 
ذ ت  ملسؤولية) في  لشركة  6متلكها 
 JOUDATISS  ملحدودة،) ملسماة)
ومقرها) درهم  ((11.111 رأسمالها)
زنقة) (،59  ال تماعي  لد ر  لبيضاء)

 ألخوين لكريني.
على) توزيع  لحصص  تم  وقد 

 لشكل  لتالي):
عبد) عدو  الدري�سي  بن   لسيد 

 لهادي)11))حصة)؛
شكيف) عدو  الدري�سي  بن   لسيد 

451)حصة)؛
 لسيد بن عدو  الدري�سي زكي)311 

حصة)؛
 لسيدة ميكو ربيعة)75)حصة)؛

 لسيدة بن عدو  الدري�سي مونية)
25)حصة)؛

عبد) عدو  الدري�سي  بن   لسيد 
 لنبي)51)حصة)؛

مجموع  لحصص)111))حصة.
2)-)تم  إل6د ع  لقانوني لدى كتابة)
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء)بتاريخ)8))6نا6ر)2122)تحت)

 لرقم)818852. 
لإل6د ع و لنشر

 ألستاذ  لعلمي

381 P

LA CHASSE TOURISTIQUE 
SOCHATOUR 

فتح فرع تابع ببنسليمان
إن مجلس  إلد رة  ملجتمع في) (- (I
للشركة  ملساهمة) (212( نوفمبف) (9
 LA CHASSE لتسمية)  لحاملة 
باختصار) (TOURISTIQUE
SOCHATOUR) لكائن مقرها بالد ر)
67،)شارع  لقو ت  ملسلحة)  لبيضاء)
 مللكية،) لطابق))))) لسجل  لتجاري)
قد قرر فتح) ()395((  لد ر  لبيضاء)
دو ر  لعيون،) ببنسليمان،) تابع  فرع 
د ئرة) إقليم بنسليمان،) تيزغة،) عين 

وقيادة بنسليمان،)باملميز ت  لتالية):

 LA CHASSE (:  لتسمية)
.TOURISTIQUE

.SOCHATOUR(:(الختصار 
شارع) (67 :) لد ر  لبيضاء،)  ملقر)
 لقو ت  ملسلحة  مللكية،) لطابق))).

 لغرض):
تنظيم  لصيد و لقنص  لسياحي)؛
وإعادة) و إلعد د   لكر ء) لزر عي 
ملناطق  لقنص) تكوين  لطريدة 

و لصيد  لود6اني عند  القتضاء)؛
لكل) و لتكثيف  و لتفبية   لشر ء)
لحا ات)  لطريد ت  ستجابة 

 لشركة)؛
 ملشاركة  ملباشرة أو غيف  ملباشرة)
في  ميع  لعمليات أو  ملقاوالت ذ ت)
غرض مماثل أو مرتبط،)وعموما أكثف،)
و ملالية)  ميع  لعمليات  لتجارية 
أو  لعقارية،) و لصناعية،) ملنقولة 
 ملرتبطة بكيفية مباشرة أو غيف مباشرة)
أن) شأنها  من  أو  لتي  بهذ   لغرض 

تشجع  زدهارها وتنميتها.
 ملد6ر):) لسيد بدر بنيس.

باإل6د ع  لقانوني) تم  لقيام  (- (II
بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية)
 2122 6نا6ر) (3 بتاريخ) للد ر  لبيضاء)
)81692)وبكتابة  لضبط) تحت رقم)
لبنسليمان) لدى  ملحكمة  البتد ئية 

بتاريخ)24)6نا6ر)2122)تحت رقم)33.
مجلس  إلد رة

382 P

 STE CHERIFIENNE D’AUTO 
LOCATION

SA S.C.A.L 
 ملصادقة على فتح وكالة بورز ز ت

مطار ورز ز ت
غيف) إن  لجمعية  لعامة  (- (I
 212( نوفمبف) (3  لعاد6ة  ملنعقدة في)
لتسمية) للشركة  ملساهمة  لحاملة 
 STE CHERIFIENNE D’AUTO
LOCATION)باختصار)SCAL) لكائن)
)عين  لسبع() بالد ر  لبيضاء) مقرها 
 5,411 كلم) شارع موالي  سماعيل،)
) لسجل  لتجاري  لد ر  لبيضاء)
27829()قد صادقت على فتح وكالة)
شارع) مارس،) (3 ساحة) بورز ز ت،)

محمد  لخامس،)باملميز ت  لتالية):
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 STE CHERIFENNE (:  لتسمية)

.D’AUTO LOCATION SA

SCAL(:(الختصار 

 ملقر):)ورز ز ت،)مطار ورز ز ت.

بجميع) كر ء) لسيار ت  (:  لغرض)

بالتف ب) بدونه  أو  بسائق  أنو عها 

.AVIS(ملغربي،)في إطار ترخيصتها 

ريشارد) إدي  :) لسيد   ملد6ر)

 Eddy-Richard طوليد نو)

.TOLEDANO

باإل6د ع  لقانوني) تم  لقيام  (- (II

بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية)

ديسمبف) (2( بتاريخ) للد ر  لبيضاء)

وبكتابة) (815222 رقم) تحت  (212(

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

لورز ز ت بتاريخ)27)6نا6ر)2122)تحت)

رقم)49.

III)-)تم قيد  لفرع  لتابع بالسجل)

6نا6ر) (27 بتاريخ) لورز ز ت   لتجاري 

2122)تحت رقم))84)))من  لسجل)

 لتحليلي.
 ملد6ر

383 P

 SOCIETE CHERIFIENNE

D’AUTO LOCATION
S.A

S C A L

 ملصادقة على فتح  وكالة بورز زت 

ساحة 3 مارس شارع محمد 

 لخامس 

غيف) إن  لجمعية  لعامة  (- (I

 212( نوفمبف) (3  لعاد6ة  ملنعقدة في)

لتسمية) للشركة  ملساهمة  لحاملة 

 STE CHERIFENNE D’AUTO

LOCATION)باختصار)SCAL) لكائن)

)عين  لسبع() بالد ر  لبيضاء) مقرها 

 5,411 كلم) شارع موالي  سماعيل،)

) لسجل  لتجاري  لد ر  لبيضاء)

27829()قد صادقت على فتح وكالة)

شارع) مارس،) (3 ساحة) بورز ز ت،)

محمد  لخامس،)باملميز ت  لتالية):

 STE CHERIFIENNE (:  لتسمية)

.D’AUTO LOCATION S.A

.« SCAL«(:(الختصـار 

مارس،) (3 ورز ز ت،)ساحة) (:  ملقر)

شارع محمد  لخامس.

بجميع) كر ء) لسيار ت  (:  لغرض)

بالتف ب) بدونه  أو  بسائق  أنو عها 

.AVIS(ملغربي،)في إطار ترخيصتها 

ريشارد) »إدي  :) لسيد)  ملد6ر)

 Eddy-Richard( طوليد نو«)

 .(TOLEDANO

باإل6د عين) تم  لقيام  (- (II

لدى) بكتابة  لضبط   لقانونيين 

للد ر  لبيضاء)  ملحكمة  لتجارية 

تحت رقم) (212( ديسمبف) (2( بتاريخ)

لدى) وبكتابة  لضبط  (815222

بتاريخ) لورز ز ت   ملحكمة  البتد ئية 

27)6نا6ر)2122)تحت رقم)48.

III)-)تم قيد  لفرع  لتابع بالسجل)

6نا6ر) (27 بتاريخ) لورز ز ت   لتجاري 

2122)تحت رقم))84)))من  لسجل)

 لتحليلي.
 ملد6ر

384 P

ESSENCES DU MAROC
 ستمـر ر  لشركـة

بمو ـ4  لجمعية  لعامة) (- (I

6ونيو) (29 في) غيف  لعاد6ة  ملنعقدة 

)212،)فإن  لشركة  لحاملة لتسمية)

»ESSENCES DU MAROC«،)شركة)

مساهمة رسمالها)35.111.111)درهم،)

) لسوي�سي(-) بالرباط) مقرها   لكائن 

) لسجل) مريم) اللة  شارع  ألميفة  (،5

 لتجاري.) لرباط))59.85(،)قد قررت)

للمادة) تطبيقا   ستمر ر  لشركة 

357)من  لقانون رقم)95-7)) ملتعلق)

بشركات  ملساهمة.)

باإل6د ع  لقانوني) تـم  لقيـام  (- (II

بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجاريـة)

2122)تحت) 6نا6ر) (26 بتاريخ) للرباط،)
رقم)628.)2).   

مجلس  إلد رة

385 P

DOMAINE AGDAL

 ستمـر ر  لشركـة
بمو ـ4  لجمعية  لعامة) (- (I

مارس) (26 في) غيف  لعاد6ة  ملنعقدة 

)212،)فإن  لشركة  لحاملة لتسمية)

شركة) (،»DOMAINE AGDAL«

درهم،) (311.111 رسمالها) مساهمة 

) لسوي�سي(-) بالرباط) مقرها   لكائن 

) لسجل) شارع  ألميفة اللة مريم) (،5

قد) (،)(18.1(9  لتجاري  لرباط)

تطبيقا) قررت  ستمر ر  لشركة 

 (7-95 357)من  لقانون رقم) للمادة)

 ملتعلق بشركات  ملساهمة.)

باإل6د ع  لقانوني) تـم  لقيـام  (- (II

بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجاريـة)

2122)تحت) 6نا6ر) (26 بتاريخ) للرباط،)

رقم)627.)2).
مجلس  إلد رة

386 P

 DOMAINE AGRICOLE

SOUIHLA

 ستمـر ر  لشركـة
بمو ـ4  لجمعية  لعامة) (- (I

مارس) (29 في) غيف  لعاد6ة  ملنعقدة 

فإن  لشركة  لحاملة) (،212(

 DOMAINE AGRICOLE« لتسمية)

SOUIHLA«،)شركة مساهمة رسمالها)

311.111)درهم،) لكائن مقرها بالرباط)

) لسوي�سي(-)5،)شارع  ألميفة اللة مريم)

) لسجل  لتجاري.) لرباط))18.32)(،)

تطبيقا) قررت  ستمر ر  لشركة  قد 

 (7-95 من  لقانون رقم) (357 للمادة)

 ملتعلق بشركات  ملساهمة.)

باإل6د ع  لقانوني) تـم  لقيـام  (- (II

بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجاريـة)

2122)تحت) 6نا6ر) (26 بتاريخ) للرباط،)

رقم)626.)2).   
مجلس  إلد رة

387 P

أ د شركاء)

 لسيـد  قـصبـي فـؤ د)

)خبــيــر مـحــاس4)

 2)4،)شارع بوركون،) لد ر  لبيضاء

 ARKHE REAL ESTATE
  شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : 419، طريق 

 لجد6دة حي  لو زيس، 21.111

 لد ر  لبيضاء

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (-(

بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)7)))6نا6ر)2122 

لشركة) وضع  لنظام  ألسا�سي  ثم 

خصائصها) محدودة  ملسؤولية،)

كالتالي):

 ARKHE REAL -) لتسمية)

ESTATE)):)شركة محدودة  ملسؤولية.)

معامالت  لتفويج) (: -) ملوضوع)

 لعقاري للبيع أو  إل6جار؛

طريق) (،419 -) ملقر  ال تماعي)

 لجد6دة حي  لو زيس،)21.111) لد ر)

 لبيضاء.)))

من 6وم) سنة  بتد ء) (99 (: -) ملدة)

 لتقييد بالسجل  لتجاري.

درهم،) ((11.111 (: -) لرأسمال)

بـقـيمـة) حصة  ((.111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحـصة  لو حـدة،)محررة)

كالتالي):

) لسيدة)) حصة من نصي4) (651

SOUMAYA TAZI)؛

شركة))) نصي4  من  حصة  (351

.EXPANSO SARL

تسيف  لشركة  لسيدة)) (: -) إلد رة)

SOUMAYA TAZI)ملدة غيف محدودة.

فاتح) من  (: -) لسنة  ال تماعية)

6نا6ر إلى))3)د نبف من كل سنة.
-) لسجل  لتجاري):)رقم)531923.

بكتابة) تم  ال6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)3)فبف 6ر)2122 

تحت عدد)67)))8.
من أ ل  ملستخرج و إلشارة

 لتسييف

388 P
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خبيف محاس4

أد  لشركاء

2)4،)شارع بوركون  لد ر  لبيضاء

COPAG SHEMS
 ،COPAG مقرها : تارود نت 

تارود نت
 لسجل  لتجاري 4389

I)-)وفقا لقر ر ت  لجمع  لعام  لغيف)
سبتمبف) (31 بتاريخ)  لعادي  ملنعقد 

)212،)تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية):
تأكيد  لتصفية  لنهائية للشركة)؛

 Julien وإعفاء) لسيد) ذمة  إبر ء)
مهامه) من  (Sébastien GARCON

كمصفي للشركة)؛
من  لسجل) شط4  لشركة 

 لتجاري.
للقيام) تفويض  لصالحيات 

باإل ر ء ت  لقانونية  لالزمة.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  (- (II
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
 212( 6نا6ر) ((9 بتاريخ) بتارود نت 

تحت رقم)38.
من أ ل  ملستحرج و إلشارة

 لتسييف

389 P

خبــيــر مـحــاس4)

أد  لشركاء

2)4)شارع بورڭون،) لد ر  لبيضاء

ISHAM FINANCE
شركة  ملساهمة

رأسمالها 545.252.111  درهم
 ملقر  ال تماعي : 2)) شارع موالي 

سليمان،  لد ر  لبيضاء  
  لسجل  لتجاري رقم : 73.795)

بمو 4 محضر  لجمع  لعام) (- (I
)212،)قرر) 31)6ونيو)  ملنعقد بتاريخ)

ما 6لي):
أصبح) وضع  لشركة  أن  معا6نة 
أقل من ربع)1/4)رأسمالها و ستمر ر)

نشاطها.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  (- (II
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)
 لبيضاء)بتاريخ))3)6نا6ر)2122)تحت)

رقم)1631)8.
من أ ل  ملستخرج و إلشارة

 لتسييف
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خبــيــر مـحــاس4)
أد  لشركاء

2)4)شارع بورڭون،) لد ر  لبيضاء

UNIVERS MOTORS ASIE
شركة مساهمة

رأسمالها 25.111.111) درهم
مقرها  ال تماعي : ز وية شارع 

 ملقاومة وزنقة بويسوسو ال يفوند، 
 لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري : 32117
I)-)وفقا لقر ر ت  لجمع  لعام غيف)
نوفمبف) (29 بتاريخ)  لعادي  ملنعقد 

)212،)تقرر ما 6لي):
بمبلغ) رأسمال  لشركة  زيادة 
لنقله) درهم  ((27.111.111
إلى) درهم  ((25.111.111 من)

252.111.111)درهم.
رأسمال  لشركة) تخفيض 
لنقله) درهم  (229.346.111 بمبلغ)
إلى) درهم  (252.111.111 من)

22.654.111)درهم.
تعد6ل  لنظام  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  (- (II
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
 2122 6نا6ر) (2( بتاريخ) بتارود نت 

تحت رقم))81938.
من أ ل  ملستخرج و إلشارة

 لتسييف
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خبــيــر مـحــاس4)
أد  لشركاء

2)4)شارع بورڭون،) لد ر  لبيضاء

AD ASSOCIES
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها 211.111 درهم

مقرها  ال تماعي : 2)4 شارع 
بورڭون،  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري: 98.775
لقر ر ت  لجمع  لعام) وفقا  (- (I
 لعادي و غيف  لعادي  ملنعقد بتاريخ)

3))د نبف)212،)تقرر ما 6لي):
حصة من نصي4) ((11 تفويت) (-
إلى  لسيد) (Fouad AKESBI ( (  لسيد)
Ali(AKESBI))و  ملصادقة على  لسيد)

Ali(AKESBI))كشريك  د6د؛

-)تعد6ل  لنظام  ألسا�سي للشركة.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  (-II  
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
بالد ر  لبيضاء)بتاريخ))2)6نا6ر)2122 

تحت  رقم)819381.
من أ ل  ملستخرج و إلشارة

 لتسييف
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أ د شركاء)
 لسيـد  قـصبـي فـؤ د)

)خبــيــر مـحــاس4)
 2)4)شارع برڭون،) لد ر  لبيضاء

ARADE ECO
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : شارع  لزرقطوني، 
 لطابق  لتالت،  لشقة رقم 6،

 لد ر  لبيضاء
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- ((
 2122 6نا6ر) ((8 بتاريخ) بالبيضاء)
لشركة) وضع  لنظام  ألسا�سي  تم 
خصائصها) محدودة  ملسؤولية،)

كالتالي):
 لتسمية):)ARADE ECO))-)شركة)

محدودة  ملسؤولية.
من  لشركة) :) لغرض   ملوضوع)

هو:)
 كتساب  ملصالح أو حصص من)

رأس  ملال في أي شركة،
كافة) وتنفيذ  وتصميم  در سة 

 ملشاريع  لتي تدخل في هذ   إلطار،
و ملز رع) وتشغيل  ملز رع  إد رة 

 لزر عية وتربية  ألحياء) ملائية،
شر ء) ألر �سي  لزر عية وتأ يفها،

 لثفوة  لحيو نية بكل  نو عها،
 لتجمع في  لبيئة  لزر عية،

 كتساب  لخبفة في  لزر عة وتربية)
 ألحياء) ملائية،

و المتياز)  6د ع  لتفخيص 
و لعالمات  لتجارية وبر ء ت  الختف ع)
و ملساعدة) و ملعرفة  لفنية   لنباتية 

 لتقنية.
في) تسويق  ملنتجات  لزر عية 

حالتها  لخام أو بعد تعد6لها،

في  ملجال) و لتطوير   لبحث 
 لزر عي،)وال سيما بالشر كة مع مر كز)
 لبحوث  لزر عية  لخاصة أو  لعامة،
وبيع) وشر ء) وتوزيع   ستغالل 
وتجارة  ملنتجات و ملعد ت  لزر عية،
إ ر ء)عمليات  ستطالعات  لرأي)

و لحفر و لتطوير وتجهيز  آلبار،
أنو ع) وتصد6ر  ميع   ستيف د 

 ملعد ت  لزر عية،
أعم،) ميع  ملعامالت) وبصورة 
أو  ملالية) أو  لصناعية   لتجارية،)
أو) أو  ألور ق  ملالية  أو  لبحرية 
بشكل) تكون مرتبطة  قد   لعقار ت،)
باألنشطة) مباشر  غيف  أو  مباشر 
تكون) أن  6حتمل  أو  أعاله   ملذكورة 

لصالح تطوير  لشركة  ملذكورة.
 ملقر  ال تماعي

شارع  لزرقطوني،) لطابق  لتالت،)
 لشقة رقم)6،) لد ر  لبيضاء.

6وم) سنة  بتد ء  من  (99 (:  ملدة)
 لتسجيل بالسجل  لتجاري.

رأسمال) تحد6د  تم  (:  لرأسمال)
درهم) ((11.111 بمبلغ)  لشركة 
 (11 111.))حصة بقيمة) مقسم إلى)
درهم لكل قيمة إسمية،)مكتت4 بها،)
محررة بالكامل نقد ،)ومخصصة كما)

6لي):
نصي4  لسيد) من  حصة  (511

Driss KRAFESS
نصي4  لسيد) من  حصة  (511

Othman KRAFESS
يسيف  لشركة لفتفة غيف) (:  إلد رة)

محددة):))
. Driss KRAFESS(لسيد 

.Othman KRAFESS(لسيد 
 لسنة  ال تماعية):)من فاتح 6نا6ر)

إلى))3)د نبف من كل سنة.
بكتــابة) تم  إل6د ع  لقــانوني  (- (2
لــدى  ملـــحــكـمــة  لتجارية)  لضــبط 
6نا6ر) (28 بـتاريخ) بالد ر  لبيضاء)
1412)8.) لسجل) تحت عدد) (2122

 لتجاري رقم)531213.
من أ ل  ملستخرج و إلشارة

 لتسييف
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 SOCIETE LAKBI TRANS
SARL

محضر  لجمع  لعام  الستثنائي 
بتاريخ 2121/13/19 

للجمع  لعام) تبعا  ()(

 «LAKBI TRANS«(الستثنائي لشركة 

في) محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

أفرز) (09/03/2020 بتاريخ) فاس 

 لقر ر ت  لتالية):))))

تعيين مسيف إضافي للشركة في) أ)()

شخص):) لسيد  ملختار  لحارتي.)

تحيين  لنظام  السا�سي) ب)()

للشركة.

-)تم  إل6د ع  لقانوني لدى) ()2

باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 

بفاس تحت رقم)1029/2020))بتاريخ)

.12/03/2020
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 SERVINDU
ش.د.م.م. ذ.م.و

رقم 7) بلوك 4 حي  لزيتونة  لشطر 

2 - خريبكة

إعالن عن تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  بخريبكة  (27/01/2022

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

 لخصائص  لتالية):

.«SERVINDU«((:(لتسمية (

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

ذ ت  ملساهم)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لو حد.
 4 بلوك) ((7 :)رقم)  ملقر  ال تماعي)

حي  لزيتونة  لشطر)2)خريبكة.

 لرأس مال):)11.111))درهم موزع)

على)111))حصة))قيمة  لحصة)11) 

درهم.

توزيع رأس  ملال:

 لسيد دهمي كريم):)111))حصة

 لهدف  ال تماعي):)تحويل  ألمو ل.

مقاول في  الشغال و  لبناء.)

:) لسيد دهمي كريم ملدة)  لتسييف)

غيف محدودة.

 لسنة  ملالية):)تبتدأ في فاتح 6نا6ر)
وتنتهي في))3)ديسمبف باستثناء) لسنة)
في) بعد  لتسجيل  تبدأ   ألولى  لتي 

 لسجل  لتجاري.
تسجيل  لشركة) تم  (:  لتسجيل)
باملحكمة) بالسجل  لتجاري 
 البتد ئية بخريبكة تحت رقم))7475 

بتاريخ)03/02/2022.
))))مو ز و بيان)))
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د6و ن  ألستاذ علمي حسني  ليز6د

 COMPTOIRE MAROCAIN
 DE TRANSIT ET DE
 REPRESENTATIONS
 GENERALES IMPORT

EXPORT
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها 111.111.) درهم

سجل تجاري 76955
 ملقر  ال تماعي :  لد ر  لبيضاء، 
زنقة أوالد زيان شقة )21 رقم 86

تأكيد و صالح قر ر ت سابقة
))-)بمقت�سى محضر  لجمع  لعام)
بالد ر  لبيضاء) غيف  لعادي للشركة،)
إن  لشركاء) (،21(8 أبريل) (27 بتاريخ)
أغلبية  لحصص) 6ملكون   لذ6ن 
لرأسمال) )3/4() ملكونة   ال تماعية)
حق  لتصويت،) ولهم   لشركة،)
على  لقر ر ت  لسابقة) صادقو  

وقامو  بتنفيذها،)وهي كالتالي):
مجانية) بصفة  (  () لتفويت)
 لذي قام به  لسيد  لحسن لفحيل)
بن شقرون و لسيدة وفاء)لحلو زو ة))
غيثة) لفائدة  لسيدة  بن شقرون 
لفحيل بن شقرون على  لنحو  لتالي):
سهم) (3111 أصل) من  ((511
للسهم،) درهم  ((11 بقيمة  سمية)
مدفوعة) (،(511 إل) (( من) مرقمة 
للسيد  لحسن) بالكامل،) ململوكة 

لفحيل بن شقرون في  لشركة.
سهم) (2511 أصل) من  ((511
للسهم،) درهم  ((11 بقيمة  سمية)
مرقمة من))551)إل)7111،)مدفوعة)
بالكامل،) ململوكة للسيدة وفاء)لحلو)

زو ة))بن شقرون في  لشركة.

لفحيل) غيثة  تعيين  لسيدة  ب()
بن شقرون  لساكنة بالد ر  لبيضاء)
291،) ملد6نة) فيال) تاون،) كرين  كاز  
 لخضر ء،)و لحاملة لبطاقة  لتعريف)
 لوطنية رقم ب  وه)768511،)مد6رة)

مشاركة.
 (5 تم تعد6ل  ملادة) عليه،) وبناء)
من  لنظام  ألسا�سي للشركة  ملذكورة)

على  لنحو  لتالي):
 ملادة)5)):)تعيين  ملد6رين،)

6د6ر  لشركة مد6ر و حد أو أكثف)
6ختارهم  لشركاء،)كما 6مكن  ختيار)
من  آلن) غيف  لشركاء) من   ملد6رين 

فصاعد .
 لسيد  لحسن لفحيل بن شقرون)
كرين) كاز   بالد ر  لبيضاء)  لساكن 
291،) ملد6نة  لخضر ء،) فيال) تاون،)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية) و لحامل 

رقم ب))6185.
 لسيدة غيثة لفحيل بن شقرون)
كرين) كاز   بالد ر  لبيضاء)  لساكنة 
291،) ملد6نة  لخضر ء،) فيال) تاون،)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية) و لحاملة 

رقم ب  وه)768511.
تم تعيينهم كمد6رين مشاركين في)

 لشركة ملدة غيف محددة.
بشكل) ملزمة  ستكون  لشركة 
الحد) بالتوقيع  ملنفصل  صحيح 

 ملد6رين  ملشاركين.
 2)-)تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة)
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

24)6نا6ر))212)تحت رقم)819619.
للخالصة و لبيان

د6و ن  ألستاذ علمي حسني  ليز6د
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ORNOS PLUS
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
وعقد عرفي إضافي) (2121 6وليو) ((7  
مؤرخ في)7)أكتوبر))212)قرر مساهمو)
 «ORNOS PLUS SARL«  شركة)

ما 6لي):
من) مملوكة  حصة  (331 تفويت)
لفائدة) هشام  لخضر  طرف  لسيد 

 لسيد  لحافي مرو ن.

من) مملوكة  حصة  (341 تفويت)

إبر هيم) طرف  لسيد  ليوسفي 

لفائدة  لسيد  لحافي مرو ن.

للشركة) تحويل  لشكل  لقانوني 

إلى) محدودة  ملسؤولية  شركة  من 

ذ ت) محدودة  ملسؤولية  شركة 

 لشريك  لوحيد.

تعيين  لسيد  لحافي مرو ن مسيف )

وحيد  للشركة.

عمارة) من  مقر  لشركة  تحويل 

شارع مدغشقر حي) (5 شقة رقم) (21

إلى  ملقر  لجد6د)  ملحيط  لرباط 

 2 ))مكت4 رقم) 54)شقة رقم) عمارة)
زنقة تانسيفت أكد ل) (3 فصل رقم)

 لرباط.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

ديسمبف) (2 بتاريخ) بالرباط   لتجارية 

)212)تحت رقم)21248).
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MARJANE AUTO MA
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (3

 MARJANE AUTO  ألسا�سي لشركة)

MA SARL AU)بالخصائص  لتالية):

 MARJANE AUTO (:  لتسمية)

.MA SARL AU
درهم) ((11.111 (: رأس  ملال)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحصة  لو حدة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتقييد في  لسجل  لتجاري.

:)وساطة وسمسرة في بيع)  لهدف)

 لسيار ت  ملستعملة.

 لتسييف):)عين  لسيد توفيق كمال)

مسيف  للشركة ملدة غيف محددة.

 ملقر  ال تماعي):)226))متجر رقم)

))حي  ملنزه ح.ي.م  لرباط.
تم  لتسجيل في  لسجل  لتجاري)

بتاريخ) ((5744( رقم) تحت  بالرباط 

25)6نا6ر)2122.
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ULTRA COMPTA

 AVENUE MADAGASCAR APPT 5 21

OCEAN - RABAT

1537723413

DIGOUG ET FILS
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
)212)قرر مساهمو شركة) 5)نوفمبف)
 «DIGOUG ET FILS SARL AU«

ما 6لي):
))-) لحل  لنهائي للشركة.

بمكت4) تم  إل6د ع  لقانوني 
 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)
بسال بتاريخ)2))6نا6ر)2122)تحت رقم)

.38(36
399 P

 SOCIETE BENTALEB
 TRAVAUX NEGOCE ET

 JARDINAGE
 SARL AU

 Société(A(Responsabilité
Limitée d’Associé Unique

 Au(Capital(Social(de 100.000,00
.DHS

 Siège(social : TAOURIRT,
 TAZROUT DOUAR OULED

 YACHOU BENIKOULAL
 COMMUNE AHL OUED ZA

PROVINCE DE TAOURIRT
IF(N° : 50581929 - RC(N° : 1419

تعــد6ل
حذف وإضافة نشاط   تماعي

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 SOCIETE BENTALEB لشركة)
 TRAVAUX NEGOCE ET
بتاريخ) ) ملنعقد  (JARDINAGE
بمقر  لشركة) (22/11/2021

بتاوريرت،)قرر ما 6لي):
حذف  لنشاط  ال تماعي  ملتمثل)

في):
 لبستنة.

إضافة  لنشاط  ال تماعي  ملتمثل)
في):

تحويل  ألمو ل.

من  لقانون) (2 تغييف  ملادة)

 ألسا�سي.

تحد6ث  لقانون  ألسا�سي)

للشركة.

للشركــــة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاوريرت) باملحكمة  البتد ئية 

(: رقــــم) تحت  (25/01/2022 بتاريــــخ)

.13/2022
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 SOCIETE ATLAS TRAVAUX

PUBLICS

SARL

Au(capital(de 18.000.000 Dhs

 ,32/Siège(sociale : MAZELLA 2

 ROUTE(OULED(ZIANE(ET 31

 RUE(LIBOURNE 4ème(ETAGE,

CASABLANCA

,IF(N° : 40235653

RC(N° : 388793

تعــد6ل
 لرفع من رأسمال  لشركة

لشركة) قر ر  لشركاء) بمقت�سى 

»ATLAS TRAVAUX  SARL«) ملنعقد)

بمقر  لشركة) (03/12/2021 بتاريخ)

بالد ر  لبيضاء،)قرر ما 6لي):

رأسمـــال  لشركــــــة)) من   لرفع 

درهم) ( ((8.111.111 قـــــدره) ( بمبلـــــــغ)

إلى))) درهم  ((8.111.111 مـــــن) أي 

 (8.111 36.111.111)درهم بحس4)

حصة   تماعية عن  لد ئنية  ملقدرة)

و ملستحقة  لتي 6حتفظ بها  لشركاء.

من  لقانون) (7 و) (6 تغييف  ملادتين)

 ألسا�سي.

تحد6ث  لقانوني  ألسا�سي.

للشركــــة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بالد ر  لبيضاء) باملحكمة  لتجارية 

(: رقــــم) تحت  (16/12/2021 بتاريــــخ)

.814671
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TOBE ANIMAL
 SARL

au(capital(de 100.000 DHS
 Siège(Social : 8 RUE(BNOU
ACHIR(APPT(N°2, OUJDA

R.C : 31461 ; IF(N° : 24845668
 لتشطي4 من  لسجل  لتجاري

بمقت�سى قر ر  لجمع  لعام  لغيف)
 لعادي  ملنعقد بتاريخ)13/09/2021 
شركاء) قرر  ( بو دة) بمقر  لشركة 
ش.م.م) (»TOBE ANIMAL« شركة)

ما 6لي):
 لتشطي4 من  لسجل  لتجاري.

إبر ء)ذمة  ملصفي.
للشركة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) بو دة  باملحكمة  لتجارية 

27/01/2022))تحت رقم312. 
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مكت4  ألستاذة سناء)مر بطي

موثقة

رقم)3)شارع عالل بن عبد هللا،) لطابق  لثاني)

بجان4))بنك  لصفا()-)فاس

 لهاتف):)1535941597

Société IKHWA LIL ISKAN
شركة  إلخوة لإلسكان

بمقت�سى عقد توثيقي بتاريخ) (- ((
فاتح ديسمبف))212،)تم  لتفويت عن)
طريق بيع حصص   تماعية))ل مائة)
حصة   تماعًية) ()(21( وعشرين)
درهم() ((11( درهم) مائة  بقيمة 
من طرف  لسيد) ( للحصة  لو حدة)
عبد  لرز ق) و لسيد  عزوز  لبفكة 
 (41(  لبفكة و لسيد عادل  لبفكة أي)
حصة لكل و حد منهم  لذي 6متلكونه)
 IKHWA LIL« في  لشركة  ملسماة)
ISKAN«)ش.م.م لفائدة  لسيد معاد)
محمد) و لسيد  حصة() (61( (  لبفكة)

 لبفكة))61)حصة(.
2)-)بمقت�سى محضر  لجمع  لعام))
د نبف) فاتح  بتاريخ   لغيف  لعادي 
 IKHWA« للشركة  ملسماة) (212(
ذ ت مسؤولية) شركة  (»LIL ISKAN
 81.111 قدره) مال  برأس  محدودة 
(،69 درهم،) ملسجل في فاس،)قطعة)
في  لطابق) متجر  فاس  تجزئة  اد 
شركاء) لشركة) قرر  حيت    ألر�سي،)

ما 6لي):

 ملصادقة على تفويت  لحصص.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

 24 6وم) بفاس   ملحكمة  البتد ئية 

6نا6ر2122)تحت رقم)345.

بمثابة مقتطف و بيان

 ألستاذة سناء)مر بطي
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 PHARMACIE

AZZAHRAOUAYN DE FES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك و حد

تأسيس شركة
في) موقع  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ) و ملسجل  (24/12/2021

  RE 69169(25/12/2021)تحت عدد

تم وضع قانون أسا�سي لشركة ذ ت)

وحيد) بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

و لتي تحمل)) لخصائص  لتالية):)))

 PHARMACIE ( (: -) لتسمية) ((

    .AZZAHRAOUAYN DE FES

2)-) لهدف  إل تماعي):)صيدالنية))

تبيع بالتقسيط.

 (.411.111 (: رأسمال) (- (3

عقد  ملساهمة) بمقت�سى  درهم 

في) 20/12/2021) ملسجل  بتاريخ)

 RE (473(((12/01/2022)تحت عدد

تحويل  لشخص) تم  ( (OR (379

صنية  لكوهن)  لذ تي  لسيدة 

C  5(7(79 عدد) ب.ت.و   لحاملة 

و لتي))كانت مسجلة بالسجل  لتجاري)

بفاس))تحت رقم))72388)إلى شخص)

 PHARMACIE ( تحت  سم) معنوي 

     .AZZAHRAOUAYN DE FES

(،4( رقم) (: -) ملقر  إل تماعي) (4

))زو غة  لسفلى) تجزئة باب  ألطلس)

فاس.

 ملسيفة):)صنية  لطوهن.

 ملدة):)99)سنة.
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تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
بفاس) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 
رقم) تحت  (2122 6نا6ر) (2( بتاريخ)

.320/002
 7197( (: لتجاري) رقم  لسجل 

فاس.)

بمثابة مقتطف وبيان)
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مكت4  ألستاذ نبيل بوعياد موثق بفاس
45،)شارع  لحسن  لثاني،)عمارة  لوطنية

 لطابق  لثاني،)رقم-212))فاس)-
 لهاتف)15.35.94.37.68))) لفاكس)

15.35.94.37.72

 SOCIETE MABANI AL
IKHLASSE
S.A.R.L.A.U 

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك

)-)بمقت�سى عقد رسمي حرر من)
موثق) بوعياد،) نبيل  طرف  ألستاذ 
تم وضع) ( (،2122 6نا6ر) (6 في) بفاس 
محدودة) لشركة   لنظام  ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد)  ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية):
تسمى) :) لشركة   لتسمية)
 MABANI( AL( IKHLASSE« شركة)
محدودة) شركة  (.S.A.R.L.A.U

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد.
غرض  لشركة:) (:  ملوضوع)

 إلنعاش  لعقاري)):
شر ء،)بيع وتأ يف  ميع  لعقار ت)
–)تشييد  ميع  ملباني مهما كانت.)–)

 لتأ يف و لبيع كليا أو  زئيا.
عام  ميع  ملعامالت) وبشكل 
 لتجارية و ملنقولة و لعقارية و ملالية)
 ملتعلقة بشكل مباشر أو غيف مباشر،)
بو حدة أو أخرى من) كليا أو  زئيا،)

 لعمليات  ملشار إليها سابقا.
:) ملقر  ال تماعي)  ملقر  ال تماعي)
6و د بفاس،)))درعة،)تجزئة  لنف س)
س،)رقم)234،)طريق صفرو،) لطابق)

 ألول.
مدة حياة  لشركة):)محدودة في)99 
بالسجل) تقييدها  من  سنة،) بتدء  

 لتجاري.

رأس  ملال):)حدد رأس مال  لشركة)

مائة ألف) درهم() ((11.111( في مبلغ)

ألف) ()(111( على) مقسمة  درهم 

حصة   تماعية من فئة))11)()مائة)

درهم،)و لتي ستوزع حس4 مساهمة)

 لشريك  لوحيد لفائدة  لسيد  حمد)

 لشرقاوي بنسبة))111)()ألف حصة)

  تماعية.

بفاس) تم  إل6د ع  لقانوني  (- (2  

 398 رقم) تحت  (2122 6نا6ر) (26 في)

بالسجل) تقييدها  تم  و لشركة 

 لتحليلي تحت عدد)139)7.
للخالصة و لبيان

 ألستاذ نبيل بوعياد
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CAREC.AS

CABINET DE REVISION COMPTABLE

ET CONSEILS

ALAMI SAAD

NORGRAINS

إشعار عن وه4 حصص   تماعية

)قررت  لسيدة لحبابي مريم وه4)

مجموع حصصها  ال تماعية):

من) حصة   تماعية  (2411

درهم ألبيها  لسيد لحبابي) ((11 فئة)

في) تمتلكها  و لتي  عبد  لرحمان 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)  لشركة 

ذ ت) ش.ذ.م.م  (»NORGRAINS«

 (2.111.111  لرأسمال  ال تماعي)

ب) ومقرها  ال تماعي  لكائن  درهم 

29)شارع حازم  لقرطا ني  لدكار ت)

فاس.

وبالتالي تعد6ل  لبند)7)من  لقانون)

 ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بمد6نة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت) (2122 6نا6ر) (25 بتاريخ) فاس 

رقم)387.
للنشر و لبيان
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شركـــة

 MB1 DISTRIBUTION 

EXPRESS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

شريك

تأســــيـــــــــــس 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمو 4 

شركة) تأسيس  تم  (،03/01/2022

شريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد تتميز بالخصائص  لتالية):

 MB( ( »شركة) (:  لتسميــة)

 DISTRIBUTION EXPRESS

ش.م.م.ش.و«

أكسسو ر ت) تا ر  (:  ملوضــوع)

وقطع غيار للسيار ت.

 ستيف د وتصد6ر.

رياض) (A2 فيال) (:  ملقر  ال تماعــي)

 لباهية))تامنصورت مر كش.

 99 ملدة) أنشأت  لشركة  (:  ملــدة)

سنة.

في) حدد  (:  لرأسمال  ال تماعــي)

 (11 إلى) مقسمة  درهم  ((1.111

في) كلها  درهم،) ((11 فئة) حصة من 

مصطفى  لخا دي) ملك  لسيد 

 لبقيوي.)

فاتح) في  تبتدئ  ( (:  لسنة  ملالية)

6نا6ر و تنتهي في)))3))د نبف.

تد ر  لشركة وتسيف من) (:  إلد رة)

مصطفى  لخا دي) ( طرف  لسيد)

 لبقيوي.

للشركة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية)

تحت) (31/01/2022 بمر كش بتاريخ)

تحت) وتسجيلها  (،(32381 عدد)

من  لسجل  لتجاري) ((223(( رقم)

 لتحليلي.
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STE JAWDA AT
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

شريك وحيد
رأسمالها : 1.111) درهم

مقرها  ال تماعي : شارع  ملوحد6ن 

إقامة  لكنز Imm TRESOR رقم )

و دة

محضر  لجمع  لعام) بمو 4 

8))أكتوبر)  الستثنائي  ملنعقد بتاريخ)

)212)تقرر ما 6لي):

تشطي4  لنشاط  لتالي):

أعمال مختلفة أو  لبناء.

مطور عقار ت.

شر ء)وبيع  ملباني.

إضافة  لنشاط  لتالي):

مهندس معماري.

تم تسجيل  لشركة لدى  ملحكمة)

 لتجارية بو دة تحت رقم)82)بتاريخ)

6)6نا6ر)2122.
عن  ملتصرف بالشركة
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KASEMAG
SARL

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)

بتارود نت) (2122 6نا6ر) (2( بتاريخ)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسست 

 ملحدودة ذ ت  ملميز ت  لتالية):

 لشركاء):

حسن  لشناق  ملغربي)  لسيد 

سنة) تا6مة  باوالد   لجنسية  ملزد د 

بدو ر) فالح،) لقاطن  مهنته  (،(955

بإقليم) تا6مة  أوالد  ملهادي   لقصبة 

تارود نت و لحامل لبطاقة  لتعريف)

.J(1(848(لوطنية رقم 

خالد  لشناق  ملزد د)  لسيد 

بالسمارة) ((987 أغسطس) ((6 بتا6خ)

مغربي  لجنسية،)مهنته ر ل أعمال،)

 لقاطن با6ت ملول بلوك)2)حي توهمو)

 لبحر ني و لحامل لبطاقة  لتعريف)

.SJ214(4(لوطنية رقم 
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 لنشاط  لتجاري):)حددت  لشركة)
نشاطها في):

تلفيف  لخضر و لفو كه.
 ستغالل  ألر �سي  لفالحية.

.KASEMAG SARL(:(لتسمية 
بدو ر) 6و د  (:  ملقر  ال تماعي)
أوالد) مهلة،) ملهادي  والد   لقصبة 

تا6مة،)إقليم تارود نت.
سنة إال في) (99 حددت في) (:  ملدة)
حالة تمد6د مدتها أو  لتشطي4 عليها)

قبل  ألو ن.
رأسمال  لشركة وتوزيعه):

درهما موزعة) ((11.111 حدد في)
 (11 فئة) من  حصة  ((111 على)
 درهم للو حدة مقسمة على  لشركاء

كما 6لي):
 611 (: حسن  لشناق)  لسيد 

حصة مرقمة من)))إلى)611.
 لسيد خالد  لشناق):)411)حصة)

مرقمة من))61)إلى)111).
للسيد  لشناق) أوكل   لتسييف 

حسن ملدة غيف محدودة.
وقد تم  إل6د ع  لقانوني بمكت4)
ضبط  ملحكمة  البتد ئية بتارود نت)

بتاريخ)27)6نا6ر)2122)تحت))6.
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف  لوحيد
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STE MODE SILVER
SARL AU

بمقت�سى  لقانون  ألسا�سي)
6نا6ر) ((7 بتاريخ) للشركة  ملؤرخ 
6نا6ر) ((9 بتاريخ) 2122،) ملسجل 
2122،)تكونت شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة.
 STE MODE SILVER (: مسماة)

SARL AU
رأسمالها):)11.111))درهم.

:) ستيف د)  لهدف  ال تماعي)
مجوهر ت  ألزياء) وتسويق 
من  ملعادن) و ملجوهر ت  ملصنوعة 

 لثمينة.
31)قسارية) :)رقم)  ملقر  ال تماعي)

مازوز حي  سايس  6ت ملول.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تسجيلها بالسجل  لتجاري.
رأسمال  لشركة مقسم كما 6لي):

 (111 بلعيد  شحال)  لسيد 

حصة.

بلعيد) طرف  من  (: تسيف  لشركة)

بصفته  ملسيف  لوحيد)  شحال 

لشركة ملدة غيف محدودة.

من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)

فاتح 6نا6ر وتنتهي في))3)ديسمبف.

باملحكمة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)

6نا6ر) (27 بتاريخ) بإنزكان   البتد ئية 

2122،)تحت رقم)75).
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شركة  VisaProcess  ش.م.م 
تأسيس شركة

تبعا للعقد  لعرفي  ملؤرخ باكاد6رفي)

شركة) تأسيس  تقرر  (13/01/2202

ذ ت  ملميز ت  لتالية

((:  لتسمية  ال تماعية)

VisaProcess))شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة.)

 لهدف  ال تماعي):)

-)مستشار في  لتسييف.

ملفات) تكوين  في  مساعدة  (-

 لحصول على  لتأشيفة).

عامة  ميع  لعمليات) وبصفة  (-

أو) مباشر  بشكل   لتجارية  ملرتبطة 

غيف مباشر باألهد ف  ملذكورة أعاله.

يعقوب) شارع  ( (:  ملقر  ال تماعي)

 ملنصور رقم)1))حي تلبور ت  كاد6ر.

  (1.111 (:  لرأسمال  ال تماعي)

درهم مقسمة إلى)11))حصة من فئة)

11))درهم للحصة  لو حدة,)موزعة)

كالتالي):

-) عيش علي)41)حصة.

-) عيش محمد)31)حصة.

-) عيش بوبكر))31حصة.

 لتسييف):)عين  لسيد  عيش محمد)

و  عيش بوبكرمسيف6ن للشركة ملدة)

غيف محدودة.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتسجيل في  لسجل  لتجاري.

من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)
د نبف من) (3( فاتح 6نا6ر و تنتهي في)

كل سنة))
تم  إل6د ع  لقانوني لدى مصلحة)
باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 
تحت) ( (27/01/2022 بتاريخ) باكاد6ر 

رقم))18283).
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 WHITE LINE WORK  SARL 
 AU

RC : 8421
تـأسـيـس شــركة 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانون) تم  (23/12/2021
 لـتأسي�سي لشركة محدودة  ملسؤولية)

تحمل  لخصائص  لتالية:
 WHITE LINE (: ( (  لـتـسـميـــــــــــــــة)

 WORK SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤولية) ( (:  لشكل)

 ملحدودة.))))
أشغال) مقاول  ( (:  لـمـوضـــــوع)
خدمات) مقاول  أو  لبناء/) متنوعة 

 ألشغال  لعامة/)أعمال  لطرق.
:) ملحل)  لـمـقر  ال ـتـماعــي)
 ( 42) لكائن  لطابق) رقم)  لتجاري 
قسارية سوق  لسالم  ملار�سي  لد خل)

أوالد تا6مة.
مــــــدة  لشركــــــة):))99))سنة.)

 (11.111 (: رأسمـــال  لشركـــة)
درهم،)111 ))حصة ب)11))درهم.

 لـتسـيـيــــــــــــــــــر):) لسيد طارق  معنان.
لقد تم  إل6د ع  لقانوني للسجل)
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لتجاري 
 (45 بتارود نت تحت  لرقم  لتفتيبي)
سجلها) رقم  (01/02/2022 .بتاريخ)

 لتجاري هو:))842 .
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WVISION
CONSTITUTION

محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 
و لدي) (14/01/2022 في)  ملنعقد 
ذ ت) شركة  تأسيس  بمو به  تم 
مسؤولية محدودة مميز تها كالتالي):)))))

 WVISION SARL   STE((:(ال سم (-
شركة ذ ت مسؤولية) (: -) لصفة)

محدودة
-) لرأسمال):)11.111)))درهم)

)خدمات عالقات مع) ( (: -) لهدف)
 لزبناء

)84) لعمارة) رقم) (: -) لعنو ن)
فونتي) ( ( (4 خليج  لنخيل  لطابق) (8

 كاد6ر.)))
فاتح) من  لتبدأ  -) لسنة  ملالية:)

6نا6ر إلى))3)ديسمبف من كل سنة.
من) ) لشركة  تسيف) ( (: -) لتسييف)

طرف  لسيد بنطر ق صالح.)
باملحكمة)) تم  ال6د ع  لقانوني 
 26/01/2022 في) باكاد6ر   لتجارية 
تحت رقم))18251)) لسجل  لتجاري)

رقم))5121 . 
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 STE YOFAD IMMO شركة
SARL

بمقت�سى  لقانون  ألسا�سي)
6نا6ر) (25 بتاريخ) للشركة  ملؤرخ 
6نا6ر) (25 بتاريخ) 2122،) ملسجل 
تكونت شركة ذ ت  ملسؤولية) (2122

 ملحددة.
 STE YOFAD IMMO مسماة:)

 SARL
رأسمالها.)11.111))درهم.

 لهدف  ال تماعي:)منعش عقاري.
أنو ل) شارع  (  ملقر  ال تماعي:)
 12 )3) لطابق  لثاني شقة رقم) رقم)

البيفكوال  لدشيفة  لجهاد6ة.
تاريخ) من  سنة  بتد ء) (99  ملدة:)

تسجيلها بالسجل  لتجاري.))
رأسمال  لشركة مقسم كما 6لي):

                  251 -) لسيد  لحسين  لكوري)
حصة.

                   251 كومغار) -) لسيد  لعربي 
حصة).

معيو)))))))))))))))))))))) -) لسيد  لحسين 
251)حصة).)

                       251 -) لسيد  مال  ملكرد)
حصة.)
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تسيف  لشركة:)من طر ف  لحسين)
و  لحسين) و  لعربي كومغار   لكوري 
معيو و  مال  ملكرد بصفتهم  ملسيف6ن)

لشركة ملدة غيف محدودة.
من) تبتدئ   لسنة  ال تماعية:)

فاتح 6نا6ر وتنتهي في))3)ديسمبف.
باملحكمة) تم   إل6د ع  لقانوني:)
بتاريخ))) بإنزكان   البتد ئية 

31/01/2022،))تحت رقم)98) 
414 P

  STE ULTRA PROMOTION
SARL

بمقت�سي عقد عرفي  ملؤرخ بتاريخ)
27)ديسمبف))212) نزكان))تم تأسيس)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)
تحمل  لخصائص)  لشريك  لوحيد 

 لتالية):
 STE ULTRA  لتسمية:)

   PROMOTION  SARL
37))تجزئة) :)رقم)  ملقر  ال تماعي)

 لرمل)2)تر ست  نزكان.)))))
رأس  ملال):)11.111))درهم

 ملدة):)99)سنة))
 ملسيفة)))))):)) لسيد زكرياء) ملسكاوي)))

  JB444821وطنيته رقم
(– :) عمال  لتنظيف)  لنشاط)
تصنيع منتجات  لتنظيف)–) لتجارة.
تم  إل6د ع  لقانوني لدي  ملحكمة)
 2122 28)6نا6ر)  البتد ئية  نزكان))في)

تحت رقم).84) 
415 P

STE SARSEIGE COMPTA SARL

 STE UNOSPEED
LOGISTIQUE
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سي 
05/01/2022)با6ت ملول))تم تأسيس)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

 لخصائص  لتالية)
 STE شركة) (:  لتسمية)

UNOSPEED LOGISTIQUE
 ملقر  ال تماعي:)بلوك)18)رقم)21 
حي أزرو  لطريق  لرئيسية تارود نت)

أ6ت ملول  نزكان.

 Transport des (:  لهدف)
 marchandises( pour( le( compte

  d’autrui
 ملدة:)99)سنة.

درهم) ((11.111  لرأسمال:)
مقسمة إلى)111)حصة من فئة)11) 

درهم لكل و حدة.)
100%)أي111))حصة   تماعية)

لفائدة  لسيدة خد6جة كر ز.
تعيين  لسيدة) تم  (:  لتسييف)
ملدة)) ( خد6جة كر ز كمسيفة للشركة)

غيف محدودة.)))))))))))
تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
 لقانوني باملحكمة)) البتد ئية))بانزكان)
بتاريخ)))26/01/2022)تحت رقم)64)  
و لسجل  لتجاري رقم25283                                           
416 P

TAKHSAIT TRANS  SARL AU
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

 LOT(ARGANA 1ETAGE(N° C-B7
AIT MELLOUL

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (،20/01/2022
 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية)
باملميز ت) ذ ت  لشريك  لوحيد 

 لتالية:
 لتسمية:)تخسا6ت تر نس

لحساب) نقل  لبضائع   لغرض:)
 لغيف

 ملقر  ال تماعي:) لطابق  ألول))
رقم س)–ب7حي  ركانة  6ت ملول.

حدد)  لرأسمال  ال تماعي:)
ألف) في  ربعون  رأسمال  لشركة 

درهم)])41.111)درهم[.
سعيد) تعين  لسيد  تم   لتسييف:)
غيف) ملدة  للشركة  كمسيف   لو في،)

محدودة.
تم  إل6د ع)  إل6د ع  لقانوني:)
 لقانوني للشركة باملحكمة  البتد ئية)
تحت) (28/01/2022 بتاريخ) بانزكان 
رقم  لسجل  لتجاري) (,(87 رقم)

  .253(9
417 P

TARHA TRANS
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (2122 6نا6ر) ( ((3

مسؤلية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية)):

ش ذ) (TARHA TRANS ( (:  الســـم)

م م).

 ملوضـوع):)

-))نقل  ألشخاص لحساب  لغيف).
)) لطابق  لثاني) رقم) (:  لعنو ن)

حي بوزكار رقم)2)6)مسدورة تر ست)

 نزكان)).

سنــة  بتد ء) (99 (: مـــدة  لشركـــــــة)

من تقييدها في  لسجل  لتجاري.))))))
رأس مال  لشركـة)11.111))درهــم)

فئة) من  حصة  ((111 مقسمة  لى)

11))درهم للحصة  لو حدة مسجلة)

باسم):) لسيد مولود  لجنيد).

تسيــر  لشركــة) (: تسييـــر  لشركــة)

مـن طرف  لسيد مولود  لجنيد  لذي)

له صالحية  لتوقيع).

من) تبتــدئ  (:  لسنــة  ال تــماعيــة)

د نبــرمن) (3( فاتح 6نــا6ر و تنتهــي في)

كل سنــة.)

بكـتـابة) تــم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمــة  البتد ئية بانزكان))

رقـم) تحت  ( (2122 6نا6ر) (28 بتاريخ)

بالسجل) وتسجيل  لشركة  ((91

رقم) تحت  بنفس  ملحكمة   لتجاري 

.2532(
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SSTE TOULOUKT  SARL
إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

 ملسؤولية
ICE 112998245111193

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (21/09/2020

محدودة  ملسؤولية ذ ت  لخصائص)

 لتالية):)

  STE TOULOUKT:  لتسمية)
  Sarl

دو ر) (778 رقم)  ملقر  ال تماعي:)
علي  ماعة  نشادن  قليم)  6ت 

شتوكة  6ت باها).
 لهدف:) شغال  لبناء).

 (11.111 (:  لرأسمال  ال تماعي)
درهم.

 لتسييف):6اسين  ملوز ري)
 ملدة:)99)سنة.

 لسنة  ملالية):))فاتح 6نا6ر حتى))3 
د نبف.

بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 
  (92 رقم) تحت  بانزكان   لتجاري 
رقم  لسجل) ( (31/12/2022 بتاريخ)

 لتجاري)25325 
419 P

TRIBAL EVENT SAHARA
إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (09/12/2021
بالشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد ذ ت  ملميز ت  لتالية:
 TRIBAL EVENT (:  لتسمية)

SAHARA
إقامة  لصحر ء) (:  ملقر  ال تماعي)

رقم)98)كلميم
درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)
فئة) من  حصة  ((111 على) مقسمة 

11))در هم.
وكالة  لتوثيق و لتنظيم)) (:  لهدف)

 لتجاري  و  لفني
ممول حفالت

سعد) :) لسيد   لشركاء)
و لحامل) خر ني،مغربي  لجنسية،)
رقم لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
JA(45511.  )111))حصة(.

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)
6نا6ر وتنتهي في))3)د نبف من كل سنة
تسيف  لشركة حاليا من)  لتسييف:)
سعد خر نيل مدةغيف) طرف  لسيد:)

محددة.
تم  ال6د ع) (:  لسجل  لتجاري)
بتاريخ) بكلميم  باملحكمة  البتد ئية 
15/12/2021تحت رقم449/2021.
420 P
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شركة SOGIMEL ش.م.م            
رأسمالها 51.111 درهم

مقرها  ال تماعي : مكتA4 4 رقم 4 

بلوك 2  لطابق  ألول شارع  لرئيس 

بكاي  كاد6ر  

تأسيس شركة
بمو 4 عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (20/01/2022

ذ ت  ملميز ت) محدودة  ملسؤولية 

 لتالية):

 «SOGIMEL« شركة) (:  لتسمية)

ش.م.م.))

بيع معد ت كهربائية) (- (:  لهد ف)

وصناعية

وتصد6ر  ملعد ت) -) ستيف د 

 اللكتفونية و لصناعية

أنو ع) وإصالح  ميع  صيانة  (-

 آلالت

 ملقر  ال تماعي:)مكتA4(4)رقم)4 

2) لطابق  ألول شارع  لرئيس) بلوك)

بكاي  كاد6ر))

 51.111 (: رأس  ملال  ال تماعي)

حصة من فئة) (511 درهم مجزأ إلى)

تر ع) للحصة  لو حدة  درهم  ((11

عبد للطيف  لهجة) للسيد6ن  كلها 

ويونس بو ين مناصفة بينهما.

تعيين  لسيد)  لتسييف:)

وحيد ) مسيف   عبد للطيف  لهجة 

للتجد6د) قابلة  سنة  ملدة  للشركة 

باتفاق ضمني.

 لتوقيع  ملالي و لبنكي مشتفك بين)

 لسيد6ن عبد للطيف  لهجة ويونس)

بو ين)

:)تبتدأ  لسنة) (  لسنة  ال تماعية)

 ال تماعية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في)

آخر د نبف من كل سنة.

وتم  إل6د ع  لقانوني لهذ   لعقد)

هيئة  ملحكمة) لدى  بكتابة  لضبط 

 (183((  لتجارية بأكاد6ر تحت رقم)

و لسجل  لتجاري رقم))5126))بتاريخ)

2022/01/28م.
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SOCIETE SOTADEL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 لرأسمال  ال تماعي  : 11.111) 
درهم

 ملقر  ال تماعي  : دو ر أسيف أكاد6ر 
تمرووت تافروتن تارود نت

 لتأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانون) ثم  (21/12/2021
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة ذ ت  ملميز ت  لتالية):
مسؤولية) ذ ت  شركة  (:  لشكل)

محدودة
 SOCIETE شركة) (:  لتسمية)

SOTADEL
 لغرض):)أشغال مختلفة،)أشغال)

 لبناء)و نقل  لبضائع لحساب  لغيف.
أسيف) دو ر  (:  ملقر  ال تماعي)

أكاد6ر تمرووت تافروتن تارود نت.
 (11.111 (:  لرأسمال  ال تماعي)
من) حصة  ((111 إلى) مقسم  درهم 
درهم للحصة على  لشكل) ((11 فئة)

 لتالي):
-) لسيد عبد  للطيف  6ت تلبورت))

511)حصة
-) لسيد  لطي4  6ت تلبورت)511 

حصة.
تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف:)
  لسيد ن عبد  للطيف  6ت تلبورت

)و  لطي4  6ت تلبورت.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.
بكتابة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
تحت) (19/01/2022 في) بتارود نت 

رقم)37.
422 P

         SOUSSTHERME  شركة
ش م م

محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 
 12/01/2022 في)  لتأسي�سي  ملؤرخ 
لشركة) وضع  لقانون  ألسا�سي  تم 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)

 لوحيد ذ ت  ملو صفات  لتالية:

 لتسمية):)SOUSSTHERME)؛

أعمال) (:  لهدف  ال تماعي)

وأعمال  لتفكي4) و لسباكة   لكهرباء)

 ألخرى؛
291)تجزئة) :)رقم)  ملقر  ال تماعي)

 لخيام)2) كاد6ر؛

سنة) (99 (:  ملدة  ال تماعية)

 بتد ء)من تاريخ تسجيلها في  لسجل)

تم  لحل  ملسبق إذ   عد     لتجاري 

)أو  لتمد6د؛

6تكون من) (:  لرأسمال  ال تماعي)

511.111)درهم؛

تعيين  لسيد) (: تسييف  لشركة)

 ملوحدي محمد كمسيف للشركة ملدة)

غيف محدودة؛

في  لسجل) تم  لتقييد  (:  لتقييد)

بأكاد6ر) للمحكمة  لتجارية   لتجاري 

عدد) تحت  (26/01/2022 بتاريخ)

.51215

423 P

 GESTION ET

 EXPLOITATION DES

 RESTAURANTS ET CAFES

AU MAROC
GERCAM

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت شريك وحيد

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)

تأسست) (212( ديسمبف) ((3 بتاريخ)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

بشريك وحيد ذ ت  ملميز ت  لتالية):

 لشريك  لوحيد):

عزيز  ملغربي)  لسيد  لشد6د 

 5 بتاريخ) بسطات   لجنسية  ملزد د 

21)شارع) 973)) لقاطن برقم) فبف 6ر)

و لحامل) بأكاد6ر   لحسن  لثاني 

رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.BK(14463

 لنشاط  لتجاري):)حددت  لشركة)

نشاطها في):

تسييف و ستغالل  ملطاعم و ملقاهي)

و ملخابز بجميع ربوع  ململكة  ملغربية.

 GESTION (:  لتسمية)
 ET EXPLOITATION DES
 RESTAURANTS ET CAFES AU

.GERCAM(باختصار(MAROC
 4 س) م  (،2 (:  ملقر  ال تماعي)

 يسالن،) لحي  ملحمدي،)أكاد6ر.
سنة إال في) (99 حددت في) (:  ملدة)
حالة تمد6د مدتها أو  لتشطي4 عليها)

قبل  ألو ن.
رأسمال  لشركة وتوزيعه):

درهما موزعة) ((11.111 حدد في)
على)111))حصة من فئة)11))درهم)
كلها في ملكية  لشريك  لوحيد  لسيد)

 لشد6د عزيز.
 لتسييف أوكل للسيد  لشد6د عزيز)

ملدة غيف محدودة.
وقد تم  إل6د ع  لقانوني بمكت4)
بأكاد6ر) ضبط  ملحكمة  لتجارية 
بتاريخ)26)6نا6ر)2122)تحت)18279).

بمقتطف وبيان

 ملسيف  لوحيد

424

STE STEAM NEGOCE
 Société(à(responsabilité(limitée

 d’associé unique
au(capital(de : 100.000 DHS
 MAGASIN(N°1 LOT(EL   

WAHDA BLOC J N°81
LAAYOUNE

تـأسيـس
بمقت�سى عقد عرفي مبفم بتاريخ)
وضع  لقانون) تم  (04/01/2022
مسؤولية) ذ ت  ( لشركة)  ألسا�سي 
مميز تها) وحيد  بشريك  ( محدودة)

كالتالي):)
  STEAM NEGOCE (:  لتسميــة)

ش.م.م بشريك وحيد
 لهدف  ال تماعي):

-)بيع  ملو د  لغذ ئية بالتقسيط.))
-)نيكوص.

-)تموين للبو خر.
-) لتصد6ر و  الستيف د.

كل  لعمليات) عامة  بصفة  و 
 ملالية،) لتجارية،) لصناعية،)
و لعقارية  ملرتبطة بصفة مباشرة أو)

غيف مباشرة بنشاط  لشركة.



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2630

(،1( محل رقم) (: (  ملقر  ال تماعي)

 81 رقم) ج  بلوك  تجزئة  لوحدة 
 لعيون

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملـدة)

تأسيسها.

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)

فئة) من  ( حصة) ((111 من) ويتكون 

11))درهم))

مدفوعة بكاملها من)))طرف  لسيد))

زكموني 6وسف.

من) مسيفة  :) لشركة   لتسييـــر)

ملدة) 6وسف  زكموني  ) لسيد  طرف)

غيف محدودة.

 لتوقيــع):) لشركــة ملزمـة بالتوقيــع)

 ملنفرد للسيد))زكموني 6وسف

 لسنة  لحسابيـة):)تبتدئ من فاتح)

كل) من  د نبف  (3( في) تنتهي  و  6نا6ر 

سنة.

إ6د ع  مللف) تم  (:  ال6ـد ع)

 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط)

بتاريخ)) بالعيون  باملحكمة  البتد ئية 

28/01/2022))تحت رقم):))24

تم  لتسجيل) (:  لسجل  لتجاري)

لدى  ملحكمة) بالسجل  لتجاري 

بتاريخ)) بالعيون   البتد ئية 

28/01/2022)تحت عدد):41159 .

425 P

STE MESSMED  SARL AU
بمقت�سى))عقد))عرفي))مؤرخ))6وم)

07/01/2022

تم إنشاء)شركة))ذ ت  لخصائص)

 لتالية):

  STE MESSMED (:  لتسمية)

 SARL AU

حر سة  ملباني  لعامة) (:  لهدف)

و لخاصة

324) لطابق) رقم) شقة  (:  ملقر)
 لثاني عمارة بارمات)12)) 6ت ملول

درهم) ((11.111  لرأسمال:)

مقسمة كاآلتي)

  (111 مسعودي:) محمد   لسيد 

حصة))11))درهم للحصة(.

 لتسييف:) لسيد محمد مسعودي.

في) وضع   إل6د ع  لقانوني 

6وم) ب  نزكان   ملحكمة  البتد ئية 

28/01/2022)تحت رقم)81)

 لسجل  لتجاري:))25315
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   STE STRAIGHT BUILDING

SARL AU
بمقت�سى))عقد))عرفي))مؤرخ))6وم)

07/01/2022

تم إنشاء)شركة))ذ ت  لخصائص)

 لتالية):

 STE STRAIGHT (:  لتسمية)

  BUILDING   SARL AU

 ملقر:)حي تمو  نز   ورير  كاد6ر).

 لهدف:- شغال متنوعة في  لبناء

درهم) ((11.111  لرأسمال:)

مقسمة كاآلتي

  (111 (: هللا) عبد  نيشان   لسيد 

حصة))11))درهم للحصة(.

إلى) :أسند  لتسييف   لتسييف)

غيف) ملدة  هللا  عبد   لسيدنيشان 

محدودة).

 إل6د ع  لقانوني وضع في  ملحكمة)

 لتجارية باكاد6ر))6وم)31/01/2022 

تحت رقم)6)183)

 لسجل  لتجاري):)51265
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  Société TAFENGHA

TRAVAUX
شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي :بحي  ملوظفين 

رقم 9) بلوك C    6ت  يعزة   قليم  

تارود نت.

بتاريخ) عرفي،) عقد  بمقت�سى 

وضع  لقانون) تم  (,2122 6نا6ر) (24

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 TAFENGHA  TRAVAUX  ملحدودة)

باملميز ت  لتالية:

 لشركاء):
-) لسيد عبد  لعالي طبشين,مغربي,))
1989/12/09،) لحامل) مزد د سنة)
رقم لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
عين)) بدو ر  P267248) لساكن 

 شعوي)) كود ر تارود نت.
,)مغربي,)) -) لسيد  لحسن شكيفو)
)98)،) لحامل لبطاقة) ( مزد د سنة)
2(5999P رقم)  لتعريف  لوطنية 
سيفو ) تيغا  ) 6ت  بدو ر) (  لساكن)

ويسلسات و رز ز ت.
 ملوضوع):

تتخذ  لشركة كموضوع لها  آلتي):
-)أشغال عامة و أشغال  لبناء.

-)أعمال  لسباكة.
-) لتحادث.
 لتسمية):

  TAFENGHA .ذ.م.م) شركة)
.TRAVAUX S.A.R.L
 ملقر  ال تماعي:

   C بلوك) ((9 رقم) بحي  ملوظفين 
 6ت  يعزة)) قليم))تارود نت.

 ملدة:)تسعة و تسعون سنة  بتد ء)
من تاريخ تسجيل  لشركة في  لسجل)

 لتجاري.
رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
درهم مقسمة) ((11.111  لشركة ب)
درهم) ((11 111))حصة من فئة) إلى)

موزعة كتالي:
طبشين)) عبد  لعالي  -) لسيد 

511حصة   تماعية.
شكيفو)))) -) لسيد  لحسن 

511حصة   تماعية
 ملجموع)111))حصة   تماعية

عبد  لعالي)  لتسييف:) لسيد 
6لزمه) و  للشركة  طبشين عين مسيف 

بتوقيعه  ملنفرد))ملدة غيف محددة.
من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)
د نبف من) (3( فاتح 6نا6ر و تنتهي في)

كل سنة.
 ألرباح:)توزع  ألرباح  لصافية بعد)
في  ملائة لالحتياط  لقانوني) (5 خصم)
في) حصتهم  حس4  على  لشركاء)
 لشركة أو تنقل من  د6د إلى  لسنة)

 ملو لية.

تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 
 ملحكمة  البتد ئية بتارود نت بتاريخ)
رقم  لسجل) تحث  (2122 6نا6ر) (27

 لتجاري)8417.
مقتطف من أ ل  إلشهار
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 STE  TAFOULTE SARL شركة
AU

بمقت�سى  لقانون  ألسا�سي)
للشركة  ملؤرخ بتاريخ)15))6نا6ر2122   
 ,2122 6نا6ر) ((1 بتاريخ)  ملسجل 
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تكونت 

 ملحددة.
 STE TAFOULTE  SARL(:((مسماة(

AU
رأسمالها):))11.111))درهم.

 لهدف  ال تماعي)):)
-)منعش عقاري

تجزئة مسكينة) (  ملقر  ال تماعي:)
رقم)254) لدر ركة أكاد6ر.

من تاريخ) 99)سنة  بتد ء) (: (  ملدة)
تسجيلها بالسجل  لتجاري.))

رأسمال  لشركة مقسم كما 6لي):
           (111 محمد) صبفي   لسيد 

حصة.
:)من طر ف صبفي) ( تسيف  لشركة)
محمد بصفته  ملسيف لوحيد لشركة)

ملدة غيف محدودة.
من) تبتدئ  (: (  لسنة  ال تماعية)

فاتح 6نا6ر وتنتهي في))3)ديسمبف.
باملحكمة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)
بتاريخ)))) بإنزكان   البتد ئية 
26/01/2022,))تحت رقم))18264)  
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 TAGMAT CAR  SARL الشركة
رقم 248, عمارة 6. تجزئة  سكا 

طريق أكاد6ر-تيزنيت-  ملغرب
تأسيس 

بمقت�سى  لقانون  ألسا�سي  ملؤرخ)
بتاريخ) و ملسجل  (06/01/2022 في)
 .516( عدد) تحت  (19/01/2022
 TAGMAT CAR تم تأسيس  لشركة)

SARL)))باملميز ت  لتالية:



2631 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)
 ملسؤولية  ملحدودة.

 TAGMAT CAR(:(تسمية  لشركة
.SARL

بدون) كر ء) لسيار ت  (:  لغرض)
سائق.

 ,248 عنو ن  ملقر  ال تماعي:)رقم)
تجزئة  سكا طريق أكاد6ر-) (.6 عمارة)

تيزنيت)–) ملغرب.
 ملدة:)99)سنة.

درهم،) ((11.111  لرأسمال)
مقسم كالتالي:

 511 (:  لسيد مصطفى  لعساوي)
حصة بقيمة)51.111)درهم للحصة.

بوزكري  مال):)511)حصة بقيمة)
51.111)درهم))للحصة.

تسيف  لشركة من طرف)  لتسييف:)
 لسيد  بف ن  لزرز ري عنو نه دو ر)

 حياتا  6ت ما6ت  لدريوش.
تم إ6د ع  مللف  لقانوني بمكت4)
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
تحت) (2022/01/27 بتاريخ) بتزنيت 

عدد34.
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 STE SERRAF شركة
ALUMINUM SARL AU

بمقت�سى  لقانون  ألسا�سي)
للشركة  ملؤرخ بتاريخ)1))6نا6ر2122،)
 ,2122 6نا6ر) ( ((2 بتاريخ)  ملسجل 
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تكونت 

 ملحددة.
 STE SERRAF مسماة:)

ALUMINUM SARL AU
رأسمالها):)11.111))درهم.

 لهدف  ال تماعي:)
-)أعمال  لنجارة و الملنيوم

شارع) (31 رقم) (  ملقر  ال تماعي:)
 لناظور حي  لصناعي تاسيال  لدشيفة)

 لجهاد6ة.
تاريخ) من  سنة  بتد ء) (99  ملدة:)

تسجيلها بالسجل  لتجاري.))
رأسمال  لشركة مقسم كما 6لي):

         (111 كوري)  لسيد  لحسين 
حصة.)))

من طر ف) تسيف  لشركة:) ( ( ( ( ( (

 لحسين كوري بصفته  ملسيف  لوحيد)

لشركة ملدة غيف محدودة.

من) تبتدئ   لسنة  ال تماعية:)

فاتح 6نا6ر وتنتهي في))3)ديسمبف.

باملحكمة) تم  (:  إل6د ع  لقانوني)

بتاريخ))) بإنزكان   البتد ئية 

26/01/2022,)تحت رقم))67)  
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 SKY MEDIA PRODUCTION

.SARL AU
 ملقر  ال تماعي : مكت4 رقم 53 

 لطابق  لر بع مجمع مامونيا شارع 

حسن بونعماني حي  لد خلة  كاد6ر

 نشاء شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانون) ثم  ( (13/01/2022

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية)

ذ ت  ملميز ت  لتالية):

 SKY MEDIA  السم)

PRODUCTION SARL AU

هدف  لشركة:-) لوسائط) (-

تنظيم) (2- و  التصاالت)  إلعالمية 

 ألحد ث.

 ملدة محددة في)99)سنة)

مبلغ) في  محدد  - لر سمال 

 (111 مقسم  لى) درهم  ((11.111

للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

 لو حدة قد تم  كتتابها للسيد  د46)

 لسليكي.

تعيين  لسيد  د46) ( :تم) - لتسيف)

غيف) ملدة  كمسيفللشركة   لسليكي 

صالحية) ( إعطائه) مع  محدودة 

 إلمضاء) إلد ري و  لبنكي))منفرد .

لتكوين) (5% - ألرباح 6تم  قتطاع)

عليه)  لرصيد  الحتياطي  ملنصوص 

قانونا

تم  إل6د ع) - إل6د ع  لقانوني 

لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 

رقم))) باكاد6رتحت   ملحكمة  لتجارية 

)1826))بتاريخ)26/01/2022
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 STE  NAMIH شركة

TRAVAUX     SARL A.U
إعـالن عن إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ)))) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة)) تأسيس  تم  (12/01/2022

ذ ت) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية:

 STE  NAMIH (:  لتسمية)

TRAVAUX SARL A.U

تجزئة) (953 (:  ملقر  ال تماعي)
رياض  لسالم))–)طانطان)))))

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)

حصة من فئة) ( ((111 مقسمة على)

11))در هم.

 لهدف):)عقاقيف)

نيت  بر هيم،) سعيد  (- (: شركاء)

مغربي،)مزد د بتاريخ))15/04/1980،)

  JF25558(ب.ت.و رقم

تبتدئ من فاتح) (: (  لسنة  ملالية)

كل) من  د نبف  (3( في) تنتهي  و  6نا6ر 

سنة

:)تسيف  لشركة حاليا من)  لتسييف)

طرف:

غيف) ملدة  ( نيت  بر هيم) سعيد 

محددة.

باملحكمة) تم  (:  لسجل  لتجاري)

بتاريخ) بطانطان   البتد ئية 

27/01/2022))تحت رقم)6129
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  STE NEMACOB SERVICES

SARL AU
رأس مالها 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي :  لشقة  رقم 67 

بويفرنة  ملحا6طة تارود نت 

إعالن عن تأسيس شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
إحد ث  لقانون) تم  (،17/01/2022

ذ ت  ملسؤولية) للشركة   ألسا�سي 

(، ذ ت  لشريك  لوحيد)  ملحدودة 

خصائصها كالتالي):

 NEMACOB ( ( (:  لتسمية)
SERVICES SARL AU

 67 )رقم) :) لشقة)  ملقر  إل تماعي)
بويفرنة  ملحا6طة تارود نت.)))))))))))))))))))))))))))))))))

 لهدف  إل تماعي):)
تقد6م  لخدمات  ملتعلقة) (-
)تا ر  إلطار ت،) بالسيار ت)

ميكانيكي،) إلصالح(.
بيع   هزة  ملكتبيات) (-

و ملعلوميات.)
و ألشغال) في  لبناء) مقاول  (-

 ملختلفة.)
((: في) حدد  مال  لشركة  رأس 
 (111 على) مجزء) درهم  ((11.111
)للحصة) 11)))درهم) ( حصة من فئة)

لو حدة كلها مكتتبة))كالتالي):
 لسيد عبد  لرحيم  قبلي):)111)  

حصة،)أي)11.111))درهم.
أي) حصة،) ((111 (:  ملجموع)

11.111))درهم
عبد) تعيين  لسيد  (:  لتسييف)
ملدة) للشركة  كمسيف  (  لرحيم  قبلي)

غيف محدودة.
من فاتح 6نا6ر إلى) (:  لسنة  ملالية)

)3)د نبف.
 ملدة):)99)سنة.

لدى) تم  إل6د ع  لقانوني  لقد 
 ملحكمة  البتد ئية))بتارود نت بتاريخ))
 -  72 رقم) تحت  م  (01/02/2022

 لسجل  لتجاري:)8423.
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 Sté. SOCIETE ODYSSEE
 DE PROMOTION

 IMMOBILIERE & TRAVAUX
 DE CONSTRUCTION

DIVERS SARL
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكاد6ر)
في)25)نونبف))212,)ثم تأسيس شركة)
ذ ت) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لخصائص  آلتية):
 Sté. SOCIETE ( (: (  لتسمية)
 ODYSSEE DE PROMOTION
 IMMOBILIERE( &( TRAVAUX( DE
CONSTRUCTION DIVERS SARL



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2632

 ENTREPRENEUR, (:  لهدف)
PROMOTEUR IMMOBILIER

)4)شارع) :)) لرقم)  ملقر  ال تماعي)
 لزرقطوني,)) لطابق)7) لشقة رقم)37 

–) لد ر  لبيضاء
99)سنة  بتد ء)من تاريخ)) ( (: (  ملدة)

تأسيس  لشركة)
درهم) (411.111 (: (  لرأسمال)
مقسم إلى)4111)حصة من فئة)11) 

درهم
 لسنة  ال تماعية):))تبتدئ من))1 

6نا6ر إلى))3)د نبف من كل سنة).
بمقت�سى  لفصل))6)من  لقانون)
تعيين  لسيد))) تم  للشركة   ألسا�سي 
ملدة) للشركة  كمسيف  ( حسن) : لو لي 

غيف محدودة.
و لتسجيل) تم  إل6د ع  لقانوني 
بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية)
6نا6ر2122   (17: 6وم) بالد ر  لبيضاء)

تحت عدد)791.
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FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC

OUS TRANS
إعالن عن تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
و د  لصفاء) بجماعة  (17/01/2022
حررت قو نين شركة ذ ت مسؤولية)
وحيد) شريك  ذ ت  محدودة 
خصائصها كالتالي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
OUS TRANS(السـم):) وص ترنس 
 ألهد ف):) لنقل  لوطني للبضائع)

لحساب  لغيف.
دو ر  غر يسن) (:  ملقر  ال تماعي)

 لصفاء)) شتوكة)) 6ت باها.
  (11.111 (:  لرأسمال  ال تماعي)
درهم مملوك للسيد عبد هللا وصالح.)))))))))
تم تكليف  لسيد عبد) (:  لتسييف)
للشركة) ( وحيد) كمسيف  وصالح  هللا 

ملدة غيف محدودة.
تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
بانزكان) لدى  ملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  (25/01/2022 بتاريخ)

.154/2021
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 Société  PAPILLONS DU
 NORD  S.A.R.L

Au(capital(de 100.000 DH
 SIEGE(SOCIALE : N°10 R.D.C

 RESIDENCE AMOUAJ RUE DE
  LA(FOIRE  AGADIR

تـأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة.

بمقت�سى عقد عرفي بين  لشركاء،)
بتاريخ)10/01/2022))تأسست شركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.)وعناصرها)

كالتالي):
تحمل  سم)) :) لشركة   لتسمية)

بابييون ذو نور)))ش.م.م.)
بيــــع)  لغرض  ال تماعي  ألسا�سي:)

 ملشروبات  لكحولية و  لتبغ.
1)) لطابق) رقم)  ملقر  ال تماعي:)
إقامة أمو ج شارع  ملعرض) (  الر�سي)

 كاد6ـــر.
في) حدد   لرأسمال  ال تماعي:)
 (.111 درهم مقسم  لى) ( ((11.111
درهم) ((11 بقيمة) حصة   تماعية 

للحصة).
تخويل) تم  و إلمضاء:)  لتسييف 
إلى  لسيدة:) و إلمضاء)  لتسييف 
و  لسيدة  ميح) ( مروة) (  لناصري)

زين4 قصد تمثيل  لشركة معا))
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  وقد 
 لضبط لدى هيئة  ملحكمة  لتجارية)
  (18327 رقم) تحت  بمد6نة  كاد6ر 

بتاريخ)))31/01/2022.
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شركة  ريدكروب )ش.م.م(
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
في) للعقد  ملؤرخ  طبقا 
تأسيس) تم  بأكاد6ر  ( (25/03/2021
محدودة))) ( ذ ت  ملسؤولية) شركة 

بالخصائص  لتالية):))
 لتسمية):)ريدكروب ش.م.م

 لهدف):)أنشطه فالحيه
  (11.111 (: ( رأسمال  ملجموعة)

درهم.

 ملسيف:)عزي سعيد.
 ملقر  ال تماعي)):)رقم)22)) لشطر) 

 در ر أكاد6ر.

 ملدة):)99)سنة.

للمجموعة) تم  ال6د ع  لقانوني 

باملحكمة))) بالسجل  لتجاري 

بتاريخ) (47633 رقم) أكاد6رتحت 

  .28/05/2021
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    RND SERVICES شركة
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
في)) للعقد  ملؤرخ  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (12/11/2021

ذ ت)))مسؤولية محدودة بالخصائص)

 لتالية):))

RND SERVICES(:(لتسمية  

 لهدف): الستشار ت  إلد رية
 (11.111 (: رأسمال  ملجموعة)

درهم))))

 ملسيف:)ضوغون أوفيتس))وعمر ني)
رشاد

(،53 مكت4 رقم)  ملقر  ال تماعي:)

 لطابق  لر بع،) ملامونية،)شارع حسن)

حي  لد خلة،) (،FH  511،بونعماني

أكاد6ر

 ملدة):))99)سنة

للمجموعة) تم  ال6د ع  لقانوني 

باملحكمة)) بالسجل  لتجاري 

بتاريخ)))))) ((18252  لتجارية تحت رقم)

. 26/01/2022
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  SOCIETE MAALOUMA CAR

 SARL AU
إعالن عن إنشاء شركة

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  ( ( (13/12/2021

محدودة  ملسؤولية بمسيف  لوحيد و)

ذ ت  ملميز ت  لتالية:

 MAALOUMA((لتسمية):)شركة 

. CAR SARL AU

حي) (71 رقم) (: ) ملقر  ال تماعي) (

 لجرف شارع محمد  لخامس  ســــا.

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)

فئة) من  حصة  ((111 على) مقسمة 

11))درهم.

 لهدف):)-)كر ء) لسيار ت.

 لشركاء):)

6حضيه.) عبد  لد 6م   لسيد:)

باســـا و لحامل) ((976 (:  ملزد د بتاريخ)

 JA ( لبطاقة  لتعريف  لوطنية رقم:)

حي  ملركز  ســـــا. ( 57325،) لعنو ن:)

)111))حصة(

فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)

كل) من  د نبف  (3( في) تنتهي  و  6نا6ر 

سنة

 لتسييف):)تسييف  لشركة حاليا من)

طرف  لسيد):) دعيجة  در.

باملحكمة) تم  (:  لسجل  لتجاري)

بتاريخ)) بكلميم   البتد ئية 

25/01/2022)تحت رقم)3919.
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STE MARITATEUR SARL AU
إعـــالن قانــوني

بمقت�سي عقد عرفي  ملؤرخ بتاريخ))

تم تأسيس) ( )212) نزكان) ( (/12/30

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

تحمل  لخصائص)  لشريك  لوحيد 

 لتالية):

 STE MARITATEUR (:  لتسمية)

  SARL AU
زنقة) (33 رقم) ( (:  ملقر  ال تماعي)

)43) لجرف  نزكان.)))))

رأس  ملال))):)))11.111))درهم

 ملدة):)99)سنة))

) لسيد مصطفى هندي))) (:  ملسيفة)

  JB292575وطنيته رقم

 لنشاط):)نقل  ملستخدمين.))

تم  إل6د ع  لقانوني لدي  ملحكمة)

 2122 28)6نا6ر)  البتد ئية  نزكان))في)

تحت رقم)83) 
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 شركة  نضريغرو
Ste(NADRIGRO(sarlau

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس شركة) ( (212( د نبف) ( ((5  

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة وخاصياتها)

كالتالي):
 لتسمية):)شركة نضريغرو

 ( شقة) ( عند) (:  ملقر  ال تماعي)

طابق)2)حي بوزكار رقم)2)6)مسدورة)

تر ست  نزكان

وشر ء) نقل  (:  لهدف  ال تماعي)

بالجملة) وبيع  ميع  ملو د  لغد ئية 

و لتقسيط
مبلغ)) في  حدد  رأسمال  لشركة:)

 (111 درهم مقسمة على) ((11.111

من فئة)11))درهم للو حدة لصالح):)

ألنضري مصطفى

تسييف) 6تم  ( تسييف  لشركة:)

 لشركة من طرف ألنضري مصطفى

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

آبتد ئية) لدى  ملحكمة   لضبط 

46) لسجل) رقم) تحت  بإنزكان 

6نا6ر) ((2 6وم) (25(49  لتجاري رقم)

2122
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 HYPERION شــركة

  DISTRIBUTION SARL A.U
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لو حد

 رأسمالها 11.111) درهم

مقرها  إل تماعي : مكت4 رقم ))، 

 لطابق  لثالث، رقم 65،

شارع  لقا�سي عياض، أمسرنات، 

أكاد6ر

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانون) تم  (،2122 6نا6ر) ((9

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لو حد تحمل)

 لخصائص  لتالية):))

 HYPERION((لـتـسـميـــــــــــــة):)شـركة 

. DISTRIBUTION SARL A.U

))) لـشـكــل):)))شركة ذ ت  ملسؤولية)
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لو حد

تا ر أو وسـيط في) (- (:  لـمـوضـــــوع)
مجال  إلستيف د و لتصد6ر

عامة  ميع  لعمليات) وبصفة  (-
غيف) أو  مباشرة  بصفة  ترتبط   لتي 

مباشرة بهدف  لشركة
رقم) مكت4  (:  لـمـقـر  إل ـتـماعــي)
شارع) (،65 رقم) ))،) لطابق  لثالث،)

 لقا�سي عياض،)أمسرنات،)أكاد6ر
سنة  بتد ء) (99 (: مــــــدة  لشركــــــة)

من 6وم تأسيسها.)
 (11.111 (: رأسمـــال  لشركـــة)
حصة من) ((.111 درهم مقسم على)

فئة)11))درهم.
) لسيد) ( (: و مساهمتهم)  لشركاء)
 لـرز ني مـحـمد)11.111))درهم مقابل)

111.))حصة.
 ألربـــــــــاح):)))6تم إقتطاع نسبة)%5 
من  ألرباح لإلحتياط  لقانوني و لباقي)

سو ء)6وزع أو 6نقل.))))))
تسـيف  لـشـركة من) ( ( (: (  لـتسـيـيــــــــــــــــــر)

طرف  لـسـيد  لـرز ني مـحـمد).
حـق  إلمـضاء):)أعطي حق  إلمضاء)

للـسـيد  لـرز ني مـحـمد.
فاتح) من  (: (  لـسنــة  ال تمـاعيـة)

6نا6ر إلى))3)د نبف.
لدى) تم  إل6د ع  لقانوني  لقد 
بتاريخ بأكاد6ر    ملحكمة  لتجارية 
(: رقم) تحت  (2122 فبف 6ر) فاتح 

.(18345
)للخالصة  لبيان
 لـمـسـيــر  لـوحـيـد)
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STE IFNI AUTO SARL AU
تأسيس شركة

إفني) شركة  وطو  (:  لتسمية)
 STE IFNI AUTO ش.و) ش.م.م.)

 SARL AU
مكرر) (25 رقم)  ملقر  ال تماعي:)
)1)تجزئة  لز وية))حي لالمريم سيدي)

 فني.
 لهدف:)تهدف  لشركة  لى ممارسة)

 لنشاط  التي):

-)صيانة و صالح  لسيار ت.
-)بيع قطاع  لغيار.

مبلغ) في  حدد  رأسمال  لشركة:)
مائة ألف درهم))11.111)()درهم.

 ملسيف:) لشركة مسيفة من طرف)
ملدة) وذلك  تبنغالت  رشيد  (:  لسيد)

غيف محدودة.
:) لشركة تأسست) مدة  لتأسيس)

ملدة)99)سنة.
 ال6د ع  لقانوني:)

للشركة) تم  ال6د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية) بكتابة  لضبط 
تحت) (23/11/2021 (: بكلميم بتاريخ)

رقم):)403/2021.
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 Sté. INTER-PROMO
 IMMOBILIERE &  TRAVAUX

 DE CONSTRUCTION
DIVERS SARL

رأسمالها : 511.111.) درهم
مقرها  ال تماعي :  لرقم )4 شارع 

 لزرقطوني  لطابق 7  لشقة رقم 37 
 لد ر  لبيضاء

RC(M 528109|
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ثم) (,212( نونبف) (24 (: بأكاد6رفي)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس 

 ملحدودة ذ ت  لخصائص  آلتية):
 Sté. INTER-PROMO((:((لتسمية 
 IMMOBILIERE(&( (TRAVAUX(DE
CONSTRUCTION DIVERS SARL

 ENTREPRENEUR, (:  لهدف)
PROMOTEUR IMMOBILIER

 ملقر  ال تماعي)):)) لرقم))4)شارع)
7) لشقة رقم) ,) لطابق) (  لزرقطوني)

37)–) لد ر  لبيضاء.
99)سنة  بتد ء)من تاريخ)) ( (: (  ملدة)

تأسيس  لشركة.)
درهم) ( ((.511.111 (:  لرأسمال)
فئة) من  حصة  ((5.111 إلى) مقسم 

11))درهم.
تبتدئ من) ( (: (  لسنة  ال تماعية)

)1)6نا6ر إلى))3)د نبف من كل سنة).

بمقت�سى  لفصل))6)من  لقانون)
تعيين  لسيد))) تم  للشركة   ألسا�سي 
:بنيازحسن))كمسيف للشركة))ملدة غيف)

محدودة.
و  لتسجيل) تم  إل6د ع  لقانوني 
بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية)
6نا6ر2122    (17: 6وم) بالد ر  لبيضاء)

تحت عدد)79.
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STE JAF WHEELS  SARL AU
إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

 ملسؤولية
ICE : 112939525111168

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2022/01/05
محدودة  ملسؤولية ذ ت شريك وحيد)

ذ ت  لخصائص  لتالية):
   STE  JAF WHEELS (:  لتسمية)

  Sarl(AU
حي  لزيتون) (:  ملقر  ال تماعي)

بلوك  وه رقم)225)تكوين  كاد6ر.
بدون) كر ء) لسيار ت   لهدف:)

سائق.
 (11.111 (: - لرأسمال  ال تماعي)

درهم.
- لتسييف):حميد  اف.

- ملدة:)99)سنة.
- لسنة  ملالية):))فاتح 6نا6ر حتى)3 

د نبف).
بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 
  (1828(  لتجاري بأكاد6ر تحت رقم)
رقم  لسجل) (2022/01/27 ( بتاريخ)

 لتجاري)51225.
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LARBI SAHARA
CQPITAL : 100.000 DHS

SIEGE(SOCIAL : N° 26 RUE 20 
HAY SAADIYINE I GUELMIM

ICE : 003001834000093
تـــأسيــس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (17/01/2022
بشريك) ذ ت  ملسوؤلية  ملحدودة 

وحيد))باملميز ت  لتالية):
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LARBI SAHARA(:(لتسمية 

حي  لسعد6ين) (:  ملقر  ال تماعي)
)1)زنقة)21)رقم)26)كلميم.

درهم) ((11.111  لرأسمـــــــــــــال:)

فئة) من  حصة  ((111 على) مقسمة 

11))درهم.

)وتوزيع  ملو د) :) لتجارة)  لهـــــــــــــــــدف)

 لغذ ئية

 ملسيف  لقانوني))))):بهدن  لعربي.)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ) بكلميم   البتد ئية 

01/02/2022)تحت رقم)48/2022
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 SOCIETE LE TRESOR DE LA

MONTAGNE SARL
CONSTITUTION

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة 
رأسمالها 11.111) درهم .

 ملقر  ال تماعي : شقة 6) عمارة 

16)  سالن  لحي  ملحمدي

 أكاد6ر

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
تم  نجاز  لقانون) (2122 6نا6ر) ((8

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة ذ ت  ملو صفات  لتالية):

 SOCIÉTÉ  LE TRESOR(:لتسمية 

DE LA MONTAGNE SARL

غرض  لشركة:) إلقامة  لسياحية)

تقد6م) و  تنظيم  (/ د ر  لضيافة) (/

خدمات تنشيطية و ترفيهية).

وعموما  نجاز كل  لعمليات  لتي)

مباشرة) غيف  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات  ملذكورة و لتي من شانها)

أن تساهم في تنمية  لشركة).

ملدة) تأسست  لشركة  (:  ملدة)

من 6وم تقييدها في) سنة  بتد ء) (99
 لسجل  لتجاري)

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)

 لشركة في مبلغ)11.111)))درهم))

111))حصة من فئة) )مقسم إلى)

11))درهم لفائدة):)

 لسيد عمر  لحضري)511)حصة.

 511 بشرى  لسحيمي)  لسيدة 

حصة.)

كمسيف) عمر  لحضري  تعيين  تم 

للشركة مع تحمله كامل  لصالحيات)

حس4  لقانون  ألسا�سي للشركة).

تم  نجاز  إل6د ع  لقانوني بكتابة)

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

تحت) (27/01/2022 ( بتاريخ) بأكاد6ر 

رقم)18281)
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GLOBAL 3MA CARRIERE
تـــأسـيــس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  بأكاد6ر  (22/01/2022

صفاتها) محدودة  ملسؤولية  شركة 

كما 6لي):)

 GLOBAL 3MA  لتسمية:)

.CARRIERE

أساسا) تهدف  لشركة  (  لهــدف:)

إلى):

- ستغالل  ملقالع.)

-)أعمال متنوعة أو  لبناء

)1) لطابق)  ملقر  ال تماعي):))رقم)

 لسفلي رقم)38)تجزئة موالي در ركة)

 كاد6ر.

من تاريخ) 99)سنة  بتد ء) ( (:  ملدة)

 لتسجيل بالسجل  لتجاري.

 لرأسمال):))حدد رأسمال  لشركة)

في)11.111))درهم مقسمة إلى)111) 

حصة بقيمة)11))درهم للو حدة.

-) لسيد عطار محمد)))411))حصة

  411 ( ( محمد) بردهم  -) لسيد 

حصة))

  (11 ) لسيد  6ت بوخليق معاد) (-

حصة))

  (11 -) لسيد فتحي عبد  للطيف)

حصة))

محمد) عطار  :) لسيد   لتسييف)

مسييف6ن) محمد,) بردهم  و لسيد 

للشركة و ذلك ملدة غيف محدودة.)))

على  ميع  لوثائق)  لتوقيع 

 لبنكية و الد رية صالحة من طرف)

بردهم) و لسيد  محمد  عطار   لسيد 

محمد.)))

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ) ألكاد6ر   لتجارية 

 (18287 رقم) تحت  (27/01/2022

ورقم  لسجل  لتجاري)51237
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 GOTMED SARL
رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي : مكت4 رقم 53 

 لطابق  لر بع صاالت  ملامونية شارع 

حسن بونعماني ف ه 511  لد خلة 

 كاد6ر. 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

مساهما) قرر  باكاد6ر  (07/01/2022

 لشركة ما 6لي:

GOTMED(:(السم 

بيع  ميع) (: هدف  لشركة)

كالخضر)  ملنتجات  لفالحية 

و لفو كه.

 53 رقم) مكت4  (: مقر  لشركة)

 لطابق  لر بع صاالت  ملامونية شارع)

511) لد خلة) حسن بونعماني ف ه)

 كاد6ر).

 (11.111 في) محدد   لر سمال 

من) حصة  ((111 مقسم  لى) درهم 

درهم للحصة  لو حدة تم) ((11 فئة)

نوكوط) محمد  بين  لسيد   كتتابها 

511)حصة و لسيدة حسنة موسالم)

511)حصة.)

ثم تعيين  لسيد محمد) (:  لتسييف)

غيف) ملدة  للشركة  كمسيف  نوكوط 

محدودة مع حق  المضاء.

لتكوين) ( (5%  الرباح 6تم  قتطاع)

عليه)  لرصيد  الحتياطي  ملنصوص 

قانونيا).)

بكتابة) تم  ال6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

تحت) (27/01/2022 بتاريخ) باكاد6ر 
رقم)18282).
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 Sté   HATAELEC  SARL
بمو 4 عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (18/01/2022

محدودة  ملسؤولية)) ملميز ت  لتالية):

 HATAELEC شركة) (  لتسمية:)

ش.م.م.

 لهدف:))أعمال  لتفكي4  لكهربائي)

–)بيع  للو زم و  لتجهيز ت)) لكهربائية)

-) لبناء)و ألعمال  ملتنوعة
46) ملركز) رقم)  ملقر  ال تماعي:)

نونبف حي) ((8  لتجاري تغزوت شارع)

 لحسني  نزكان).)

 ملدة):)))99)سنة.
 (11.111 (: رأس  ملال  ال تماعي)

111))حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)

11))درهم للحصة  لو حدة.

 لتسييف:) لسيدة مريم حمري.

 لسنة  ال تماعية)):)تبتدئ  لسنة)

 ال تماعية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في)

آخر د نبف من كل سنة.

وتم  إل6د ع  لقانوني لهذ   ملحضر)

هيئة  ملحكمة) لدى  بكتابة  لضبط 

 (8( رقم) تحت  بانزكان   البتد ئية 

و لسجل  لتجاري رقم)25317)بتاريخ)

28/01/2022)م.
من   ل  لنسخة و لبيان
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HINGES STEEL  SARL
إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

 ملسؤولية
ICE : 002999550000069

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (2022/01/14

محدودة  ملسؤولية ذ ت  لخصائص)

 لتالية):)

   HINGES(STEEL((Sarl(:(لتسمية 
 59 رقم) (6 بلوك)  ملقر  ال تماعي:)

 لخز نت  ملز ر أ6ت ملول).

-) لهدف  لصناعة  لحد6د6ة).

 لرأس  ملال  إل تماعي):)11.111) 

درهم.))

بنف بح :) لسيد  حمد    لتسييف)

)و  لسيد محمد  وموس).
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 ملدة:)99)سنة.
 لسنة  ملالية):))فاتح 6نا6ر حتى)3 

د نبف).
بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 
 (31 رقم) تحت  بانزكان   لتجاري 
رقم  لسجل) (2022/01/21 ( بتاريخ)

 لتجاري)25247.
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STE HMAICH OPTIQUE
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سي 
13/01/2022)با6ت ملول تم تأسيس)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

 لخصائص  لتالية)
 STE HMAICH (:  لتسمية)

 OPTIQUE
مجمع) ((5 رقم) (  ملقر ألال تماعي)
) لهدف) ملول) حي  لحرش  6ت  (B

 خصائي بصريات))مصنع(.
 ملدة):)99)سنة.

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم لكل و حدة.)
100%)أي)111))حصة   تماعية)

لفائدة):)عمرهمايش).)
تعيين  لسيد عمر) تم  (:  لتسييف)
غيف) ( ملدة) ( كمسيف للشركة) ( همايش)

محدودة.
تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
 لقانوني باملحكمة  البتد ئية بانزكان)
تحت رقم212  (01/01/2022 بتاريخ)

و لسجل  لتجاري رقم))2533
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CABINET SABCONSULTING

 SOCIETE EXPERT PHARMA
CHIMIE

 Par(abréviation  SEPC
إعالن تأسيس شركة

ب) للعقد  لعرفي  ملؤرخ  طبقا 
شركة) تأسيس  تقرر  (03/01/2022

باملو صفات  آلتية:
 SOCIETE EXPERT (:  لتسمية)

.  PHARMA CHIMIE SEPC

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (:  لشكل)
 ملحدودة).

 Appartement (:  ملقر  ال تماعي)
  N°2(1er(étage,(N°35(Bloc(D1

 AV( 11( Janvier( Cite( Dakhla
    .  Agadir

رأس  ملال):)11.111))درهم.
عبد  لجليل)  ملسيفون:) لسيد 
 لجباري،) لسيد عبد  ملالك  كساب)

و  لسيد  ناس  لسريبي.
 3( 6نا6ر  لى) (( من)  لسنة  ملالية:)

د نبف.
كات4  لضبط) لدى  تم  إل6د ع 
بتاريخ) باكاد6ر  للمحكمة  لتجارية 

28/01/2022)رقم)18311).
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حسابات أدميم ش.م.م

  FENIROSET شركة
إعالن عن تأسيس شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة وذ ت  لشريك 
 لوحيد 

بمو 4 عقد عرفي محرر بتاريخ)
وضع  لقانون) ثم  (،23/12/2021
محدودة) شركة  لتأسيس   ألسا�سي 
وذ ت  لشريك  لوحيد)  ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية:
    FENIROSET(لتسمية)):)شركة 

ذ ت  ملسؤولية) شركة   لشكل:)
 ملحدودة وذ ت  لشريك  لوحيد

رأسمال) حدد  رأسمال  لشركة:)
درهم مقسمة) ((11.111  لشركة في)
بقيمة) حصة   تماعية  ((111 إلى)
في) كلها  هي  و  للو حدة  در هم  ((11

ملكية  لسيد بوقاسن  بر هيم
مقر  لشركة:)رقم)46)زنقة)34)حي)

 لنهضة طانطان.)
بيع) وكيل  نشاط  لشركة:)
بيع  ميع  آلالت)  لسيار ت،)

 ملتحركة،)نيكوص
بوقاسن) عن  لسيد   لتسييف:)
غيف) ملدة  كمسيف  لشركة   بر هيم 

محدودة.
:) لشركة ملزمة بالتوقيع)  لتوقيع)

 لوحيد للسيد بوقاسن  بر هيم.

6نا6ر  لى (1( من) (:   لسنة  ملالية)
 )3)ديسمبف).

في محددة  مدة  لشركة  (   ملدة:)
 99)سنة.

بكتابة) ثم  إل6د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
تحت) (25/01/2022 6وم) لطانطان 
رقم)27))ورقم  لسجل  لتجاري)6125
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 Société GHAZI & DARK 
FOOD

شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها 51.111 درهم

 ملقر  ال تماعي : بطريق عين 
 لعصيد أوالد برحيل

  قليم  تارود نت.
بتاريخ) عرفي،) عقد  بمقت�سى 
تم وضع  لقانون) (, (2122 6نا6ر) ( (21
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 
 GHAZI(&(DARK(FOOD(ملحدودة 

باملميز ت  لتالية):
 لشركاء:

ناهض,مغربي,)) حسن  -) لسيد 
1978/08/02،) لحامل) مزد د سنة)
رقم لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
BJ253233) لساكن بحي شاد6ة زنقة)

))رقم)77)ع))ب  لبيضاء.
-) لسيد))عادل غازي علي,)مغربي,))
1979/08/20،) لحامل) ( مزد د سنة)
رقم)))))))))))))))))) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
بحي  النارة  والد)) ( P(79(42 لساكن)

برحيل تارود نت.
 ملوضوع):

تتخذ  لشركة كموضوع لها  آلتي):
-)توزيع  للحوم.

-) لتحادث.
 GHAZI(لتسمية):)شركة)).ذ.)م.م 

. &(DARK(FOOD((S.A.R.L
عين) بطريق   ملقر  ال تماعي:)
) قليم)) برحيل) أوالد   لعصيد 

تارود نت.
 ملدة):)تسعة و تسعون سنة  بتد ء)
من تاريخ تسجيل  لشركة في  لسجل)

 لتجاري.

رأسمال) حدد  (: رأسمال  لشركة)
مقسمة) درهم  (51.111 ب)  لشركة 
درهم) ((11 حصة من فئة) (511 إلى)

موزعة كتالي:
-) لسيد حسن ناهض))251حصة)

  تماعية.
علي)) غازي  -) لسيدعادل 

251حصة   تماعية
 ملجموع)511)حصة   تماعية

 لتسييف:) لسيد حسن ناهض عين)
بتوقيعهما) 6لزمهما  و  للشركة  مسيف 

 ملنفرد ملدة غيف محددة
من) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)
د نبف من) (3( فاتح 6نا6ر و تنتهي في)

كل سنة.
 ألرباح):)توزع  ألرباح  لصافية بعد)
في  ملائة لالحتياط  لقانوني) (5 خصم)
في) حصتهم  حس4  على  لشركاء)
 لشركة أو تنقل من  د6د إلى  لسنة)

 ملو لية.
تم  إل6د ع)  إل6د ع  لقانوني:)
لدى) بكتابة  لضبط   لقانوني 
 ملحكمة  البتد ئية بتارود نت بتاريخ)
رقم  لسجل) تحث  (2122 6نا6ر) (27

 لتجاري)8419.
مقتطف من أ ل  إلشهار
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بيزين كار  ش.م.م
تأسيس شركة

بمو 4  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)
 2122 ( 6نا6ر) (21 بتاريخ) بتارود نت 
مسؤولية) ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة وباملو صفات  لتالية):
 لتسمية):))بيز6ن كار ش.م.م.

شارع منصور) ((92 رقم) ( (:  ملقر)
 لدهبي تارود نت.

بدون) كر ء) لسيار ت  (:  لهدف)
سائق.)

 (11.111 (: مال  لشركة) رأس 
حصة من) ((111 درهم مقسمة  لى)

فئة)11))درهم ملالكيها.
 لسيد محمد أ6ت زين))511)حصة))
 511 بويزور ن) مو�سى   لسيد 

حصة.



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2636

 لتسييف)):))تم تعيين  لسيد عصام)

حكماوي كمسيف غيف شريك ملدة غيف)

محدودة.

بمكت4) تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

بتارود نت 6وم)27)6نا6ر)2122)تحت)

نفس  ليوم) في  و لتسجيل  (65 رقم)

بالسجل  لتجاري تحت رقم3)84 .
مقتطف من أ ل  إلشهار
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كار السو�سي ش.م.م

تأسيس شركة
بمو 4  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)

 2122 ( 6نا6ر) ((1 بتاريخ) بأكاد6ر 

مسؤولية) ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة وباملو صفات  لتالية):

 لتسمية):)كار  لسو�سي ش.م.م

محل تجاري طابق تحت) ( (:  ملقر)

أر�سي عمارة  ملختار  لسو�سي  لشطر)

2)ب1)2)شارع عبد  لرحيم بوعبيد)

أكاد6ر

بدون) كر ء) لسيار ت  (:  لهدف)

سائق)

 (11.111 (: مال  لشركة) رأس 

حصة من) ((111 درهم مقسمة  لى)

فئة)11))درهم ملالكيها

 لسيد  لحسن أهال))511)حصة)))))

 511 ( بوختام)  لسيد  لحسين 

حصة

 لتسييف):)تم تعيين  لسيد  لحسن)

حرمة هللا كمسيف غيف شريك ملدة غيف)

محدودة

بمكت4) تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

بأكاد6ر 6وم)26)6نا6ر)2122)تحت رقم)

في نفس  ليوم) و لتسجيل  ((18251

بالسجل  لتجاري تحت رقم93)51 .
مقتطف من أ ل  إلشهار
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CHALHE BRICO
تأسيس شركة

في) عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (13/01/2022

شلحي بريكو))ش.م.م.ش.و.
هدفها):

-) ألشغال  إلصالحات  لعامة.
)1) لطابق) بي) موطنة   لعنو ن:)
مسدورة) (6(2  لثاني حي بوزكار رقم)

إنزكان.
درهم موزعة) ((11.111 رأسمالها)
حصة) كل  قيمة  حصة  ((111 إلى)

11)درهم)
تم تعيين  لسيد  لشلح عبد هللا)
غيف) ملدة  للشركة  و  ملوقع  كمسيف 

محدودة.
سنة) (99 :مدة عمر  لشركة)  ملدة)

من تاريخ تأسيسها  لنهائي.
رقم)  لسجل  لتجاري  إل6ضاحي 

 25313
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) ألنزكان   إلبتد ئية 

2022/01/28)تحت رقم)79). 
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  Société » ANAMID TRANS
 «  S.A.R.L

Au(capital(de 100.000 DH
 SIEGE(SOCIALE : N° B 12

 PROG(ANAMER(B.P(N° 50073
   DCHEIRA INEZGANE

تـأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة.

بمقت�سى عقد عرفي بين  لشركاء)،)
بتاريخ)07/12/2021))تأسست شركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.)وعناصرها)

كالتالي):
تحمل  سم)) :) لشركة   لتسمية)

 ناميد ترونس ش.م.م.)
 لغرض  ال تماعي  ألسا�سي:نقل)
 لبضائع لحساب  لغيف وطنيا ودوليا.

إقامة) (B  (2  ملقر  ال تماعي رقم)
51173) لدشيفة) رقم) ص.ب   نامر 

 نزكان.
في) حدد   لرأسمال  ال تماعي:)

 (.111 درهم مقسم  لى) ( ((11.111

درهم) ((11 بقيمة) حصة   تماعية 

للحصة).

تخويل) تم  و إلمضاء:)  لتسييف 

إلى  لسيد:) و إلمضاء)  لتسييف 

لجميع) تمكينه  مع  أميـــن   لعرفـــاوي 

 لصالحيات  ملخولة له قانونا

بكتابة) ثم  إل6د ع  لقانوني  وقد 

هيئة  ملحكمة) لدى   لضبط 

بمد6نة  نزكان تحث رقم)))  البتد ئية 

2751/2021))بتاريخ)))24/12/2021
من أ ل  لنسخة و لبيان)

عـن  لـمسـيـر

459P مكرر

FIDUCIAIRE AMIZA

 ARTISANIA HOME SARL 
رأسمال  لشركة  : 11.111)درهم

 ICE : 002949752000001-

RC 5985 

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

نونبف)212،) ((1 بتاريخ) بطانطان 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة باملو صفات  لتالية):

.  ARTISANIA HOME:(لتسمية 

 لهدف):)() ستيف د و تصد6ر
مكرر) ( (27  ملقر  ال تماعي.رقم)

بلوك)14))حي  ملسيفة طانطان

 ملدة):)99)سنة.

6نا6ر) (1( :)من)  لسنة  ال تماعية)

إلى))3)د نبف.
رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)

حصة   تماعية) ((111 إلى) مقسم 

بمقد ر)11))درهم لكل))و حدة.

 لتسييف:)عين  لسيد حباد محمد،)

كمسيف))للشركة ملدة غيف محدود ة.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية))  لضبط 

 212( د  نبف) ((3 بتاريخ) بطانطان 

281)و مسجلة بالسجل) تحت  لـــرقم)

 لتجاري في نفس  ليوم تحت  لرقم)

5985
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FIDUCIAIRE AMIZA

  ATLAS ART MINERALES 
 SARL

رأسمال  لشركة: 11.111)درهم
 ICE :002889429000092-  RC

5983
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،212( 22) كتوبر) بتاريخ) بطانطان 
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة
باملو صفات  لتالية):

 ATLAS ART:  لتسمية)
.  MINERALES

 لهدف):)() ستيف د و تصد6ر
  14 بلوك) (27  ملقر  ال تماعي.رقم)

حي  ملسيفة طانطان
 ملدة):)99)سنة.

6نا6ر) (1( :)من)  لسنة  ال تماعية)
إلى))3)د نبف.

رأسمال  لشركة):)11.111))درهم)
حصة   تماعية) ((111 إلى) مقسم 

بمقد ر)11))درهم لكل))و حدة.
 لتسييف:)عين  لسيد حباد رشيد،)

كمسيف))للشركة ملدة غيف محدود ة.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية))  لضبط 
 212( د  نبف) ((3 بتاريخ) بطانطان 
279)و مسجلة بالسجل) تحت  لـــرقم)
 لتجاري في نفس  ليوم تحت  لرقم)

5983
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  STE B.M.R GAV  Sarl
Au(Capital(de 500.000 Dhs

 Siège(Social: HAY(EL(MARKAZ
.ASSA

ICE: 002994409000069
تـــأسيــس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،21/01/2022
باملميز ت) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية):
 B.M.R GAV((((((لتسمية):))شركة 

 ملقر  ال تماعي:):)حي  ملركز  سا.
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درهم) (511.111 ( (:  لرأسمـــــــــــــال)
حصة من فئة) (5.111 مقسمة على)

11))درهم.
 لشــــــــــــــركاء):) لسادة):)

*بوماط رشيد):)2511))حصة)
بوكيوظ  بليحة):)2511))حصة

أشغال) في  مقاول   لهـــــــــــــــــدف:)
مختلقة وأشغال  لبناء.

 ملسيف  لقانوني):)بوماط رشيد))))
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) بكلميم   البتد ئية 
01/02/2022)تحت رقم).47/2022 
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 SOCIETE AGUELMIM
BUREAU SARL AU
إعالن عن إنشاء شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (19/01/2022
وحيد) بمسيف  محدودة  ملسؤولية 

وذ ت  ملميز ت  لتالية)):
 AGUELMIM ( شركة) (:  لتسمية)

   BUREAU
 ملقر  ال تماعي):)مركز  6ت بوفلن)

رقم)14)بويز كارن كلميم.
درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)
حصة من فئة) ((.111 مقسمة على)

11,11))درهم.
بيع  لو زم  ملكتبية) ( (- (:  لهدف)

بتقسيط.
عبيــــــل  حمد)) :) لسيد:)  لشركاء)
 20/03/1970 ( (: بتاريخ) ،) ملزد د 
لبطاقة) كلميم  لحامل  بويزكارن 
   JA37192 ( رقم:)  لتعريف  لوطنية 
  2031/06/22 غا6ة) إلى  صالحة 
رقم) ( ) لقدس) بحي) حاليا  و لساكن 

782)كلميم.)111.))حصة(
تبتدئ من فاتح) (: (  لسنة  ملالية)
كل) من  د نبف  (3( في) تنتهي  و  6نا6ر 

سنة
 لتسييف):)تسييف  لشركة حاليا من)

طرف  لسيد):)عبيــــــل  حمد)).
باملحكمة) تم  (:  لسجل  لتجاري)
بتاريخ)) بكلميم   البتد ئية 

24/01/2022)تحت رقم)3917.
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 STE AL MAJD SHOP
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
 ملسؤولية

ICE : 002999615000060
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  ( (14/01/2022
محدودة  ملسؤولية ذ ت  لخصائص)

 لتالية):)
   STE AL MAJD SHOP(:(لتسمية 

. Sarl
شارع) ب   ملقر  ال تماعي:بلوك 

سمارة زنقة  الد عة  6ت ملول).
 لهدف:)بيع وشر ء) ملو د و ستيف د)

و لتصد6ر.
   (11.111  لرأسمال  ال تماعي)

درهم.
 لتسييف):)حسن تيك).

 ملدة):)99)سنة.
حتى 6نا6ر  فاتح  ( (:   لسنة  ملالية)

)3)د نبف).
بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 
  (78 رقم) تحت  ( بأنزكان)  لتجاري 
رقم  لسجل) ( (28/01/2021 بتاريخ)

 لتجاري))2531.
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 STE AL TAJ MEUBLE STYLE
& SANITARY

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
رأسمالها 511.111 درهم

مقرها  ال تماعي :  سيدي بيبي  ملركز 
–  ماعة سيدي بيبي, شتوكة  أ6ت 

بها نزكان 
RC : 25235

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2122 6نا6ر) (12 باشتوكة أ6ت بها في)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  ثم 

 ملحدودة ذ ت  لخصائص  آلتية):
 STE  AL TAJ MEUBLE((:((لتسمية 

.STYLE(&(SANITARY
 Menuiserie en (- ( (:  لهدف)
 bois( et( Panneaux( dérives( de
 Bois Fabrication de Vasque et

.Meuble(de(salle(de(bain

بيبي) سيدي  (:  ملقر  ال تماعي)

 ملركز)–) ماعة سيدي بيبي,) شتوكة))

أ6ت بها

99)سنة  بتد ء)من تاريخ)) ( (: (  ملدة)

تأسيس  لشركة)

درهم) ( (511.111 ( ( (: (  لرأسمال)

مقسم إلى)5.111)حصة من فئة)11) 

درهم)

تبتدئ من) ( (: (  لسنة  ال تماعية)

)1)6نا6ر إلى))3)د نبف من كل سنة).
بمقت�سى  لفصل)6))من  لقانون)

(:  ألسا�سي للشركة تم تعيين  لسيد)

)ملدة) حموش بر هيم كمسيف للشركة)

غيف محدودة.

و  لتسجيل) تم  إل6د ع  لقانوني 

بالسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)

تحت) ( (2122 6نا6ر) (21: إلنزكان 6وم)

عدد)122/146.
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AMOL WORKS  SARL
إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

 ملسؤولية
ICE : 11295158411114(

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  ( (21/01/2022

محدودة  ملسؤولية ذ ت  لخصائص)

 لتالية):)

 AMOL(WORKS(Sarl(:(لتسمية 

 ملقر  ال تماعي:) قامة تنالة شقة)

348)عمارة)2))حي  لهدى.

 لهدف:)أشغال  لبناء.

 (11.111 (:  لرأسمال  ال تماعي)

درهم.
 لتسييف):عبد  لقادر لول

 ملدة:)99)سنة.

 لسنة  ملالية):))فاتح 6نا6ر حتى)3 

د نبف).

بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 

 (18268 (  لتجاري باكاد6ر تحت رقم)
.رقم  لسجل) (26/01/2022 بتاريخ)

 لتجاري)5)512
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 STE AAQARAT شركة
AHMED SARL AU

بمقت�سى  لقانون  ألسا�سي)
للشركة  ملؤرخ بتاريخ9)))6نا6ر2122،)
 ملسجل بتاريخ)9)))6نا6ر)2122)تكونت)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحددة.
 STE AAQARAT (: مسماة)

AHMED SARL AU
رأسمالها):)11.111))درهم.

 لهدف  ال تماعي:)
و لشر ء) ) لبيع  عامة) أشغال  (-

 الر �سي  لعقارية(
-)منعش عقاري.

 ملقر  ال تماعي:))شارع  ملستشفى)
 4 64) لشقة رقم) تجزئة كشار رقم)

أ6ت ملول.
تاريخ) من  سنة  بتد ء) (99  ملدة:)

تسجيلها بالسجل  لتجاري.))
رأسمال  لشركة مقسم كما 6لي):

         (111 فوكس) أحمد  -) لسيد 
حصة.

أحمد) طر ف  من  تسيف  لشركة:)
فوكس بصفته  ملسيف  لوحيد لشركة)

ملدة غيف محدودة.
من) تبتدئ   لسنة  ال تماعية:)

فاتح 6نا6ر وتنتهي في))3)ديسمبف.
باملحكمة) تم   إل6د ع  لقانوني:)
بتاريخ) بإنزكان   البتد ئية 

28/01/2022)تحت رقم)85)  
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 SOCIETE ABRA TWIN
IMPORT SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  ال تماعي  تجزئة بالد 
سالمة بلوك 41)   6ت ملول  ملغرب.
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

25295
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في))2)))6نا6ر)2122)تم إعد د)
ذ ت) لشركة   لقانون  ألسا�سي 
 ملسؤولية  ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

((: تسميتها) بمختصر   القتضاء)

 SOCIETE ABRA TWIN IMPORT

SARL

غرض  لشركة بإ6جاز:

-) لتصد6ر و الستف د)

مبلغ رأسمال  لشركة)):)11.111) 

درهم،)مقسم كالتالي):

 511 (: هللا) عبد  6ونس  -) لسيد 

حصة بقيمة))11))درهم))للحصة

 لسيد 6ونس  بر هيم):)511)حصة)

بقيمة)))11))درهم للحصة

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة

-) لسيد 6ونس عبد هللا و 6ونس)

 بر هيم

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (27 بتاريخ) بانزكان   البتد ئية 

21222)تحت رقم))72).   
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مكت4  شقر ن لالستشار ت  لقانونية و)

 ملحاسباتية

ACHOUR FISH
 إشعار بالتأسيس

بتاريخ) ( بمقت�سى عقد عرفي مبفم)

7))6نا6ر)2122،)مسجل باكاد6ر بتاريخ)

وضع  لقانون) تم  (،18/01/0222

 «ACHOUR FISH(«(ألسا�سي لشركة 

و هي شركة ذ ت مسؤولية محدودة)

ذ ت))شريك و حد.

 ACHOUR FISH ( (: (  لتسميــة)

ش.م.م.ش.و.

 لهدف  ال تماعي)):) لنقل  لوطني)

لالسماك

حي  سركيت) (:  ملقر  ال تماعي)

 ورير  كاد6ر

 ملدة):)99)سنة

 لرأسمال):)حدد في)91.111)درهم

 لتسييف)):) لسيد  لكحالوي عشور

 لسنة  لحسابية):)تبتدئ من فاتح)

6نا6ر و تنتهي في))3)د نبف من كل سنة.

 إل6د ع  لقانوني):)تم إ6د ع  مللف)
 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط)
بتاريخ) الكاد6ر  باملحكمة  لتجارية 

26/01/2022)تحت رقم)18262)
 لسجل  لتجاري):)رقم)))512
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FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC

  ADRAR STONE
 إعالن عن تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بجماعة  لصفاء) (10/01/2022
حررت قو نين شركة ذ ت مسؤولية)

محدودة خصائصها كالتالي):
 ADRAR ستون) :) در ر   السـم)

  STONE
شر ء) لرخام) و  بيع   ألهد ف:)
و لكر نيت/) شغال مختلفة/ لتجارة)

 ملختلفة.
دو ر  6ت بنحيي) (:  ملقر  ال تماعي)

 لصفاء) شتوكة  6ت باها).
 (11.111  لرأسمال  ال تماعي:)

درهم
عمر) تكليف  لسيد  تم   لتسييف:)

 لعبايس ملدة غيف محدودة.
تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
بانزكان) لدى  ملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  (25/01/2022 بتاريخ)

.153/2022
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   Société  AGADIR VENDING
 SARL

  تأسيس  لشركـــــة 
في)) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2122 6نا6ر) (13
أكآد6رفوند6نك شركة ذ ت  ملسؤولية)
تحمل  لخصائص) و لتي   ملحدودة 

 لتالية):
 Société AGADIR (:  لتســميــــــــــــة)

VENDING SARL
ذ ت) ( شركة)  لصفة  لقانونية:)

 ملسؤولية  ملحدودة.)
 لهدف  ال تماعي):)شركة لتفكي4)
للمشروبات)  آلليات  لكهربائية 

 لباردة و  لساخنة.

مقسمة) ( ((11.111 ( (: ( رأسمـــــــــــــــــال)

درهم) ((11 111))حصة من فئة) إلى)

للحصة وهي مجز ة كما6لي):

 511 ( -) لسيد عطار عبد  لحق)

حصة.

من) سنة  بتد ء   (99 (:  ملـــــــــــــــــــــدة)

تاريخ  لتأسيس).

 لسنة  ملاليـــــة)):)من فاتح 6نا6ر إلى)

)3)د نبف من كل سنة.)

للسيد6ن عطار عبد) (:  لتسييــــــــــــــر)

غيف) ملدة  ( وعطارعبد  لحق)  لرحيم 

محددة.

و لرسوم) توقيع  ميع  لعقود 

عبد) عطار  للسيد  وكلت   لبنكية 

 لحق

باملحكمة) تم   إل6د ع  لقانوني:)

 لتجارية بأكاد6ر 6ومه)27/01/2022 
رقم  لسجل) ((18284 عدد) تحت 

 لتجاري))5123.
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شركة أجيسوس   ش.م.م         
برأسمال قدره 311.111 درهم      
رقم 365 تجزئة تناعورت حي لحرش 

 6ت ملول  نزكان  

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تمت صياغة  لقانون) (13/01/2022

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة ذ ت  لخصائص  لتالية):)

 لغرض  ال تماعي:)

معد ت  لطاقة) وتركي4  بيع  (-

 لشمسية).

-)بيع وتركي4 معد ت  لري.

أ يسوس)) ( شركة) ( (:  لتسمية)

ش.م.م)
365)تجزئة) ) ملقر  ال تماعي:)رقم)

تناعورت حي لحرش  6ت ملول  نزكان))))))

 ملدة):)حددت في)99)سنة)

 لرأسمال و لحصص  ال تماعية:)

درهم) (311.111 في) حدد  لرأسمال 

حصة   تماعية) (3111 إلى) مقسم 

موزعة) (، درهم للو حدة) ((11 بقيمة)

كاألتي):)

-)بن  لطال4 محمد)111))حصة)

-)فاضل حسن)111))حصة

-) وعلي  بر هيم)111))حصة

من) مسيفة  ) لشركة   لتسييف:)

بن  لطال4) ( طرف كل من  لسيد6ن)

ملدة) وذلك  حسن  فاضل  و  محمد 

غيف محدودة.)أما  لتوقيع  لبنكي فهو)

مشتفك).حيث أن توقيع  لسيد6ن بن)

هو) فاضل حسن  و  محمد   لطال4 

 لوحيد  لذي 6لزم  لشركة.

حس4  لفصل37  توزع   ألرباح:)

من  لقانون  ألسا�سي للشركة.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

(: تحت عدد رقم) (  البتد ئية بانزكان)

191/2022))بتاريخ)28/01/2022.
مقتطف قصد  إلشهار)
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شركة أنزار ش.م.م 
بشريك وحيد 

برأسمال   تماعي قدره 11.111) 

درهم      

رقم 828) تيليال تكوين أكاد6ر      

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تمت صياغة  لقانون) (08/01/2022

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

ذ ت) وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لخصائص  لتالية):)

-) لبفمجة)  لغرض  ال تماعي:)

وتكوين،) ،) ستشارة   ملعلوماتية)

أشغال مختلفة.))

ش.م.م) ( شركة أنز ر) ( (:  لتسمية)

بشريك وحيد)

828))تيليال)  ملقر  ال تماعي:)رقم)

تكوين أكاد6ر))))))

 ملدة):)حددت في)99)سنة)

 لرأسمال و لحصص  ال تماعية:)

درهم) ((11.111 في) حدد  لرأسمال 

حصة   تماعية) ((111 إلى) مقسم 

موزعة) (، درهم للو حدة) ((11 بقيمة)

كاألتي):)

 (111 أمين) محمد  -) سختيف 

حصة).
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 لتسييف:) لشركة مسيفة من طرف)

 لسيد  سختيف محمد أمين وذلك ملدة)

غيف محدودة حيث يعود إليه كل من)

 لتوقيعين  لبنكي و  ال تماعي.

 (6 توزع حس4  لفصل)  ألرباح:)

من  لقانون  ألسا�سي للشركة.

لدى) تم  إل6د ع  لقانوني 

تحت) ( بأكاد6ر)  ملحكمة  لتجارية 

بتاريخ) ( (108304/2022 (: عدد رقم)

.28/01/2022
مقتطف قصد  إلشهار)
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C.A CONSEIL

مركز الدكات الخاصة
محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 

و لدي) (14/01/2022 في)  ملنعقد 

ذ ت) شركة  تأسيس  بمو به  ثم 

مسؤولية محدودة مميز تها كالتالي:))))))))))))))))

 السم):))مركز  لدكات  لخاصة)))

مسؤولية) ذ ت  شركة  (:  لصفة)

محدودة شريك و حد

 لرأسمال):)11.111)))درهم)

أنشطة دعم  لتدريس) (- (:  لهدف)

وبناء) ملهار ت.

 لعنو ن):)رقم)15) لطابق)3)تجزئة)

أكبار رقم)5) 6ت ملول.

 لسنة  ملالية:)لتبدأ من فاتح 6نا6ر)

إلى))3)ديسمبف من كل سنة.

 لتسييف):))تسيف)) لشركة من طرف))

 لسيد  لتيدي حميد.)

باملحكمة)) ) لقانوني  ) إل6د ع) تم)

 17/01/2022 في) بانزكان   البتد ئية 

تحت رقم)71) . 
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دوور اموبيليي 
تأسيس  لشركة 

بمقت�سى عقد عرفي حرر بـــأكــاد6ــر)

تأسيــــس) ثم  (24-1(-2122 بتاريــخ)

ذ ت  ملســـؤولية  ملحـــدودة) شـــركة 

خاصياتــــها) و لشـــريــــك  لوحـيــد 

كالتالــــي:

 لضريبة  ملهنية):)))48713695
       51283  لسجل  لتجاري:)

 كاد6ر
دوور) ( شركة) ( (:  لـتسـمـيــــــــــــــــة)

 موبيليي)
 ملقـــر  ال تماعـي:)مكت4 رقم)212 

عـما رة)1)) ليمن)2)تكو 6ن  كاد6ر
 لهــدف  ال تماعـي):)

-)إنجاز  ميع  ملشاريع و لعقارية)
-) النعاش  لعقاري

إنجاز  ميع  شغال  لبناء) (-
و لتشييد

-)تأ يف وكر ء) ملمتلكات  لعقارية)))
)حدد في مبلغ) (: رأسمـــال  لشركـــة)

11.111))درهم
تسييف) 6تم  ( (: تسيـــــــر  لشركـــة)
صبفي) طرف  لسيد  من   لشركة 

 لحــسن ملدة غيف محدودة
بكتـــابــة) تــم  إل6ـــد ع  لقـــانونــــي 
لـــدى  ملحكمـــة  لتجاريـــة))  لضبــط 
بتاريخ)))) ((18332 رقـــم) تحــت  أكاد6ر 

 .1(-12-2122
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شركة  ويب3 ماركوتينك   
ش.م.م 

برأسمال قدره 11.111) درهم  
مكت4 رقم 53  لطابق  لر بع رو ق 

مامونية شارع حسن بونعماني 
ف-ش 511 حي  لد خلة أكاد6ر

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تمت صياغة  لقانون) (07/01/2022
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة))ذ ت  لخصائص  لتالية):)
 لغرض  ال تماعي:)

،) شهار) عبف  لوي4) -) لبفمجة 
تنمية) در سة  لسوق،) وتو صل،)

 لبف مج  ملعلوماتية.)
وي34  ( شركة) ( (:  لتسمية)

ماركوتينك)))ش.م.م)))
 53 رقم) مكت4   ملقر  ال تماعي:)
شارع) مامونية  رو ق   لطابق  لر بع 
حي) (511 ف-ش) بونعماني  حسن 

 لد خلة أكاد6ر.

 ملدة):)حددت في)99)سنة)

 لرأسمال و لحصص  ال تماعية:)

درهم) ((11.111 في) حدد  لرأسمال 

حصة   تماعية) ((111 إلى) مقسم 

موزعة) (، درهم للو حدة) ((11 بقيمة)

كاألتي):)

-)بوكروم سفيان)511)حصة)

-) لعيادي 6وسف)511)حصة

 لتسييف:) لشركة مسيفة من طرف)

 لسيد6ن بوكروم سفيان و  لعيادي)

6وسف وذلك ملدة غيف محدودة..أما)

فهو) و ال تماعي   لتوقيعين  لبنكي 

مشتفك بينهما).

 26 توزع حس4  لفصل)  ألرباح:)

من  لقانون  ألسا�سي للشركة.

لدى) تم  إل6د ع  لقانوني 

تحت) ( بأكاد6ر)  ملحكمة  لتجارية 

بتاريخ) (108307/2022 (: رقم) عدد 

.28/01/2022
مقتطف قصد  إلشهار)
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شركة فليد سيرفيس ش.م.م.                     
حي  ساكا بلوك ب رقم )9) تيكيوين 

 كاد6ر

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
إحد ث  لقانون) تم  (05/01/2022

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة خصائصها كالتالي):

 السم):)فليد سيففيس ش.م.م.

وتركي4   هزة) بيع   ملوضوع-:)

 لكمبيوتر و  ملكات4.

حي  ساكا بلوك ب) مقر  لشركة:)

رقم))9))تيكيوين  كاد6ر.

مدة  لشركة):)99)سنة  بتدء  من)

6وم تأسيسها.

رأسمالها):)حدد في مائة  لف درهم)

قيمة كل) حصة،) ((111 مقسمة إلى)

11))درهم و موزعة على) و حدة منها)

 لطريقة  لتالية:

 511 (: ليحيوي) -) لسيد  محمد 

حصة.

-) لسيد  محمد مامز:)511)حصة.

تسييف و إد رة  لشركة):)عين  لسيد)

 محمد ليحيوي و  لسيد  محمد مامز)

مسيف ن للشركة ملدة غيف محدودة.

تم  إل6د ع) ( (:  إل6د ع  لقانوني)

باكاد6ر) باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

108254/2022) لسجل) ( تحت رقم)

 لتجاري)97)51 .

477 P

 STE AIT TALHA TRAVAUX

S.A.R.L AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة شريك 

و حد.  

رأسمالها  11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي:دو ر  6ت طلحة 

تاسوسفي تالوين تارود نت

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم وضع قو نين) (،212( د نبف) (24  

 لشركة ذ ت  مليز ت  لتالية:

 STE AIT TALHA (:  لتسمية)

TRAVAUX

ذ ت) شركة   لشكل  لقانوني:)

مسؤولية محدودة شريك و حد))

أشغال  لبناء) في  مقاول   لهدف:)

و ألشغال  ملختلفة.

دو ر  6ت طلحة)  ملقر  ال تماعي:)

تاسوسفي تالوين تارود نت.

سنة  بتدء  من تاريخ) (99 (  ملدة:)

 لتأسيس).

 (11.111 مبلغ) في  رأسمال:حدد 

درهم مقسم إلى)111))حصة من فئة)

11))درهم للو حدة.

 لتسييف: لتسييف أسند إلى  لسيد)

 دحماد  بال محمد.

بكتابة) تم   إل6د ع  لقانوني:)

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

بتاريخ) (44 رقم) تحت  بتارود نت 

21/01/2022
من   ل  لنسخة و  لبيان عن  ملسيف:

 لسيد  دحماد  بال محمد.

478 P



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2640

 GLT CARS  شركة
محدودة  ملسؤولية 
إعالن عن  لتأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
حررت) باكاد6ر  ( (212( 28) كتوبر)  
محدودة  ملسؤولية) شركة  قو نين 

خصائصها كالتالي):
 GLT CARS  SARL(((:(السم 

كر ء) لسيار ت) وكالة  (:  لهدف)
بدون سائق.

 29 رقم) ( (RDC (:  ملقر  ال تماعي)
شارع عبد هللا بن  لحسين حي  لسالم)

 كاد6ر
سنة  بتد ء  من تاريخ) (99 (:  ملدة)

 لتاسيس  لنهائي.
في) حدد  (:  لرأسمال  ال تماعي)
مقسم  لى) درهم  ((11.111 مبلغ)
درهم) ((11 فئة) من  حصة  ((111

للو حدة موزعة على  لشركاء):
 511 بوقد6ر) زكرياء) -) لسيد 

حصة بمبلغ)51.111)درهم.)
-) لـسيد هشام لشقر)511)حصة)

بمبلغ)51.111)درهم.)
فاتح) من  تبتدئ  (:  لسنة  ملالية)
كل) من  د نبف  (3( في) تنتهي  و  6نا6ر 
سنة ما عد   لسنة  ملالية  الولى  لتي)
تاريخ  لتأسيس  لى غا6ة) تبتدئ من 

)3)د نبف).
بتسييف  لشركة) 6قوم  (:  لتسييف)
زكرياء) للسيد  غيفمحدودة  وملدة 

بوقد6ر.
حق  لتوقيع))) :) سناد   المضاء)
وهشام) بوقد6ر  زكرياء) للسيد6ن 

لشقر))).
 ألرباح):))6تم  قتطاع)5)%)لتكوين)
عليه)  لرصيد  الحتياطي  ملنصوص 
6خصص) 6وزع  و  و  لصافي  قانونيا 
من  د6د) مرحل  مبلغ   حتياطا  و 

برمته  و زئيا.
تم  ال6د ع) (:  ال6د ع  لقانوني)
بكتابة  لضبط)  لقانوني 
بتاريخ) بأكاد6ر  باملحكمة  لتجارية 

01/02/2022)تحت رقم)18341).
479 P

  STE  RAWAN BEYOUTI
S.A.R.L

تأسيس  لشركة
بمو 4 عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تأسيس  لشركة) تم  (27/10/2021

ذ ت  ملميز ت  لتالية):
 STE (:  لتسمية  ال تماعية)

  RAWAN BEYOUTI  SARL
مو د) بيع  (:  لهدف  ال تماعي)

 لتجميل.
3345)دو ر) :)رقم)  ملقر  ال تماعي)

فوق  رف  لتمسية  6ت ملول
 (11.111 (:  لرأسمال  ال تماعي)
درهم مجزأة إلى)111))حصة من فئة)

11))درهم للحصة  لو حدة
تعين  لسيدة) تم  (:  لتسييف)
بوحميد سهام كمسيفة للشركة ملدة)))))))))))))))))))))))))))))))))

غيف محدودة.
من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي
تم  إل6د ع  لقانوني لدى مصلحة)
باملحكمة  البتد ئية) كتابة  لضبط 
 نزكان))بــتاريخ)):)2021/11/15)تحت)

رقم))5)24.
480 P

STE CREMERIE HAJ
محضر  لجمع  لعام)) بمقت�سى 
و لذي) (10/01/2022 في)  ملنعقد 
ذ ت) شركة  تأسيس  بمو به  تم 

مسؤولية محدودة مميز تها كالتالي):)
 STE CREMERIE(:السم  لتجاري 

   HAJ
مسؤولية) ذ ت  شركة   لصفة:)

محدودة.)))
 لرأسمال):)11.111)درهم).

حيث تتوفر):
رتبي محمد  لكبيف على) (: -) لسيد)

511)حصة.
 511 عبيد غيتة على) (: -) لسيدة)

حصة.
 لهدف:)مقشدة)–)ممون  لحفالت)

و  ملناسبات)
3،عمارة) رقم) محل  ( (:  لعنو ن)
رقم) عمر ن  لخيف،تجزئة  ود د6ة 

358،) لقدس،) كاد6ر)

فاتح) من  تبتدئ   لسنة  ملالية:)

6نا6ر إلى))3)ديسمبف من كل سنة.

طرف  لسيد) من  تسيف   لتسييف:)

رتبي عبد  لعالي.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 28/01/2022 في) بأكاد6ر   لتجارية 

تحت)) لرقم  لتفتيبي)18296).

481 P

 STE DORDOR SARL AU
6وم) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إنشاء)شركة ذ ت) (2022/01/14

 لخصائص  لتالية)

 STE DORDOR (:  لتسمية)

  S.A.R.L AU

 ملقر:)بدو ر  لتمسية  6ت مـلول.))))))

توزيع) و  :) نتاج  غـرض  لشركة)

مو د  لنظافة)

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)

من) نقد6ة  حصة  ((111 إلى) مقسم 

فئة)11)درهم كما6لي):))

-) لر يس  بر هيم):)111))حصة)))))))

شخص  لر يس) في  (:  لتسييف)

 بر هيم)

باملحكمة) وضع   إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بانزكان 6وم)26/01/2022  
و لسجل  لتجاري) ( ((66 ( تحت رقم)

تحت)))رقم)25285 
مقتطف قصد  إلشهار.

482 P

 SOCIETE TEAM CHICKEN

 SARL AU
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت شريك 

وحيـد شركة

تأسيس شركــة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) (،2122 6نا6ر) ((4  

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت شريك)

وحيـد خصائصها))كالتالـي):

 SOCIETE TEAM (:  لتسمية)

. CHICKEN SARL AU

 لهدف  ال تماعي):)

-)تربية  لد اج.

-)تـــا ر.)

تجزئة  لنز هة) (:  ملقر  ال تماعي)

 قامة)8))أ6ت ملول  نزكان).

 ملدة):)99)))سنة.

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)

حصة إ تماعية) ((111 مقسمة إلى)

من فئة)11)))درهم للحصة  لو حدة،))

منتسبة))للشريك  لوحيـد  لسيد عبد)

هللا  لكمز)111)))حصة إ تماعية.

بتسييف  لشركة) يعهد   لتسييف:)

غيف) ملدة  عبد هللا  لكمز  إلى  لسيد 

له) فينس4  أما  لتوقيع  محددة،)

كذ لك،

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة) ( وقد)

لدى  ملحكمة  الئبتد ئية)  لضبط 

)تحت)) بتاريخ)01/02/2022) ( بانزكان)
رقم))214.

للخالصة و لبيان

عن  ملسيف

483 P

 باك إيمو 22 ش.م.م.ش.و
 BAG(IMMO 22 

SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (14/01/2022

ذ ت)))) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

شريك و حد

خصائصها كالتالي):

 لتسمية):)»)باك إ6مو)22»
 لهدف  ال تماعي:)-منعش عقاري

-)مطور  لبنا6ات)

-)مقاول في أشغال  لبناء)

دو ر  لقصبة,) (:  ملقر  ال تماعي)
ز وية سيدي  لطاهر  حمر,)تارود نت

 ملدة):)99)سنة.

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)

111))حصة   تماعية) مقسمة على)

من فئة)11))درهم للحصة  لو حدة,)
:) لسيد  لكنيوي) للشريك  لوحيد)

عبد  للطيف.)))
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 لتسييف:)6تعهد بتسييف  لشركة إلى)

 لسيد  لكنيوي عبد  للطيف ملدة غيف)

محددة.

للسيد) فينس4   لتوقيع  لبنكي 

 لكنيوي عبد  للطيف.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  وقد 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

بتاريخ) (67 رقم) تحت  بتارود نت 
و لسجل  لتجاري))) (01/02/2022

رقم))))7)84    
للخالصة و  لبيان

عن  ملسيف

484 P

 STE ADA PIECES AUTO

 SARL AU
حل   لشركة

طبقا ملد والت  لجمع  لعام  لغيف)

 لعادي قرر  ملشاركون ما 6لي:

-حل  لشركة مبكر .

عزيز) ( تعيين  لسيد  لعد دي) (-

مصفي للشركة.

عنو ن) هو  عنو ن  لتصفية  (-

بئف) حي  مكرر  (49( رقم) (  لشركة)

 نز ر ن  لدشيفة  نزكان)

كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية  نزكان)  لضبط 

بتاريخ)01/02/2022))تحت رقم)99)

485 P

 ATLANTIKA CENTRER

 POUR LE  CONSULTING ET

 LA QUALIFICATION DES

COMPETENCES sarl
حل  لشركة قبل  ألو ن

بناء)على مد والت بتاريخ))14)6نا6ر)

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي) (،2122

لشركة):

 ATLANTIKA CENTRER

 POUR(LE  CONSULTING(ET

 LA QUALIFICATION DES

  COMPETENCES  sarl

حل  لشركة وتصفيتها ود6ا.

بالفقيف) تسمية  لسيد  تمت  (-

 لطي4 كمصفي،)مع منح هذ   ألخيف)

لتولي  ملهمة)  ميع  لصالحيات 

 ملذكورة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (21 6وم) بتيزنيت   البتد ئية 

2122))تحت عدد)2022/27.

486 P

شركة مقهى سناك الدار 

البيضاء07 ش.م.م

بالجمع  لعام  إلستثنائي) تقرر 

بتاريخ)31/12/2021)ما 6لي

-) لحل  ملبكر للشركة

زولو) هللا  فتح  تعيين  لسيد  (-

كمسؤول عن  لحل

-)تعيين مقر  لشركة كمكان للحل

تم  إل6د ع)  إل6د ع  لقانوني 

كتابة  لضبط) لدى   لقانوني 

بتاريخ) ألكاد6ر  للمحكمة  لتتجارية 

01/02/2022)تحت رقم)18343)

487 P

 STE BOUGARFA FISH SARL

AU

مد ولة  لجمع  لعام) بمقت�سى 

شتنبف) (24  الستثنائي  ملنعقد بتاريخ)

 STE BOUGARFA« لشركة) (212(

«FISH SARL AU

درهم،) ((11.111 رأسمالها) و لتي 

و لكائن مقرها بمستودع رقم)5)ميناء)

سيدي  فني،)تقرر تصفية  لشركة.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

)212)تحت) 6نا6ر) (25 بتيزنيت بتاريخ)

رقم):32/2022.

488 P

 Société DROGUERIE
 TALOUSSTE  SARL

 à Associé Unique
 Société(à(responsabilité(limitée 
au(capital(de 100.000,00 DHS
 Siège(sociale : QUARTIER(BAB

 AGLOU– TIZNIT
إعالن عن حل  لشركة  وتعيين 

 ملسؤول عن  لتصفية 
بمقت�سى  ملحضر  لغيف  لعادي)
للشركة  ملنعقد بتاريخ)4))6نا6ر2122 
(،2122 6نا6ر) ((7 بتاريخ) و ملسجل 

تحت عدد))399،)تقرر ما 6لي:
-) إلعالن عن حل مسبق للشركة.)
تلوست)) تعيين  لسيد  لحسن  (-

 ملسؤول عن تصفية  لشركة.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
بتيزنيت،)بتاريخ)24)6نا6ر)2122)تحت)

عدد)2022/30.
489 P

 MISS EVENT’S شركة
MAROC

رأسمالها 91.111 درهم
 ملقر  لرئي�سي: دو ر  غروض تامري 

 كاد6ر 
حل  لشركة

للقر ر  الستثنائي  ملؤرخ) وفًقا 
في06/12/2021،) نعقد  لجمع  لعام))
 MISS EVENT S MAROC ( لشركة)
SARL))رأسمالها)91.111))درهم،) ملقر)
 لرئي�سي:)دو ر  غروض تامري  كاد6ر.

6قرر ما 6لي:
 MISS ( تصفية  ملسبقة لشركة) (-

 EVENT’S MAROC
هيففويت برونو.) ( تعيين  لسيد) (-
 MISS EVENT’S لشركة) (

ً
مصفيا

.MAROC
دو ر  غروض) مكان  لتصفية:) (-

تامري  كاد6ر.
سجل) في  تم  إل6د ع  لقانوني 
في) ( بأكاد6ر) ( محكمة  لتجارية)

05/01/2022)تحت رقم)17972)
490 P

 STE  MARINE CRISTINA
DEVELOPPEMENT

SA.R.L A.U 
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : ROUTE(DE
BIOUGRA Z I AIT MELLOUL

 لتصفية  لنهائية  للشركة
للشريك) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقرر) بتاريخ)10/11/2021،) (  لوحيد)

ما 6لي):
تصفية) قرر  لشريك  لوحيد  (-
على  لحساب) و ملصادقة   لشركة 
وقفل)) وتقرير  ملصفي   لصافي 

مسطرة  لتصفية).
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  وقد 
 لضبط لدى هيئة  ملحكمة البتد ئية)
بتاريخ))) (211 رقم) تحت  بانزكان 

01/02/2022
عـن  لـمسـيـر

491 P

شركة زولو إموبيلي ش.م.م
بالجمع  لعام  إلستثنائي) تقرر 

بتاريخ)31/12/2021)ما 6لي:
-) لحل  ملبكر للشركة

زولو) هللا  فتح  تعيين  لسيد  (-
كمسؤول عن  لحل

-)تعيين مقر  لشركة كمكان للحل
تم  إل6د ع)  إل6د ع  لقانوني 
كتابة  لضبط) لدى   لقانوني 
بتاريخ) ألكاد6ر  للمحكمة  لتجارية 

01/02/2022)تحت رقم)18344)
492 P

STE GUTO PRO
SARL

حل  لشركة
بمقت�سى  ملحضر  الستثنائي)
 GUTO(بتاريخ)7))6نا6ر)2122)لشركة
PRO SARL)ذ ت مسؤولية محدودة)
 لكائنة حي  لسعد6ين بلوك ب زنقة)) 

رقم)8))كلميم،)تقرر ما 6لي):
تصفية  لنهائية للشركة.

تعيين  لسيد كموم  6وب مصفي)
للشركة.
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هو) للشركة  مقر  لفسخ  ملسبق 
رقم) (( حي  لسعد6ين بلوك ب زنقة)

8))كلميم.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) بكلميم   البتد ئية 

2122)تحت رقم)2022/34.
493 P

MINDING CONCEPT
SARL AU

 Au(capital(social(de 100.000
dhs

Siège(social : VILLA 128F )Sous-
 Sol( AV(ABDELLAH(GUENOUN

ELHOUDA- AGADIR
RC(N° : 30881 AGADIR

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملنعقد بتاريخ فاتح 6نا6ر)2122)ما 6لي):
للشركة)  لفسخ  لطوعي  إلر دي 

و لتصفية  لود6ة.
محمد  تموحين) تعيين  لسيد 

كمصفي للشركة.
تم  إل6د ع  لقانوني))لدى  ملحكمة)
 2122 6نا6ر) (24 في) بأكاد6ر   لتجارية 

تحت رقم))1822).
494 P

ENVINOVA CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 1.111) درهم
 C/O 43 IMM : مقرها  ال تماعي
 AMAL(SOUSS(AV(HASSAN 1er

AL(MASSIRA, AGADIR
RC(N° : 39551 AGADIR

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي)
 212( ديسمبف) فاتح  بتاريخ   ملنعقد 

ما 6لي):
للشركة)  لفسخ  لطوعي  إلر دي 

و لتصفية  لود6ة.
بالدوح) محمد  تعيين  لسيد 

كمصفي للشركة.
تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
 2122 6نا6ر) (3 في) بأكاد6ر   لتجارية 

تحت رقم)17947).
495 P

 SOCIETE AGENCE BEN
 HABOU FRERES AHAF

 SARL
مد ولة  لجمع  لعام) بمقت�سى 
نونبف) (12 ( بتاريخ)  الستثنائي  ملؤرخ 
8)21)لشركة و لتي رأسمالها)1.111) 
درهم  لكائنة بدو ر  سكا  بالغ و ان)))

تزنيت))تقرر):
بجمع) حصص  لسيد  تفويت  (-

هبو  لى  لسيد  لعربي هبو)
-)تعيين مسيف  د6د  لسيد  لعربي)

هبو.
تم  نجاز  إل6د ع  لقانوني بكتابة)
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
تحت) (26/01/2022 بتاريخ) تيزنيت 

رقم)33 .
496 P

BINEG PLUS – SARL
 إلشهار  لقانوني

على  لعقد  لعرفي  ملحرر) بناء)
و ملسجل) (14/01/2022 بتاريخ)
قرر) ( (.24/01/2022 بتاريخ) باكاد6ر 
 BINEG( PLUS( – شركة) شركاء)
محدودة) مسؤولية  ذ ت  (-SARL
مقرها) درهم  ((11.111 رأسمالها)
 ال تماعي))بارك هاليوبوليس))-3)2 

 لدر ركة  كاد6ر ما6لي:))
تفويت  لحصص  ال تماعية,) (-

توزيع  لحصص على  لشكل  لتالي:
-) لسيد عصام بشيفي)511)حصة)
-) لسيد طارق بشيفي)511)حصة

:) ستقالة  لسيد خالد) - لتسييف)
بشيفي من مسؤولية تسييف  لشركة)
و تبفئة ذمته.و تعيين كل من  لسيد)
عصام بشيفي و  لسيد طارق بشيفي)

مسيف6ن للشركة ملدة غيف محدودة.))
:) لشركة ملزمة بتوقيع) - لتوقيع)
بشيفي) عصام  للسيد   ملنفصل 

 و لسيد طارق بشيفي.
):)تم)) إل6د ع  لقانوني) ( ( ( ) إل6د ع)
باملحكمة) مكت4  لضبط  لدى 
 لتجارية باكاد6ر بتاريخ28/01/2022 

تحت رقم)18291)
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   STE BERNAKI TRANS 
 SARL AU

ICE : 11(8512241111(9
بمقتضـى  لجمع  لعام  لغيف)
(،16/01/2022 في)  لعادي  ملؤرخ 
تقرر) ( (BERNAKI TRANS ( ( لشركة)

ما6لي:
شركة) بيع  ميع  سهم شركاء) (-
لصالح) (BERNAKI TRANS SARL

 لسيد كاوكاو  ملصطفى.
شركة) تحويل  على  -) لتصد6ق 
بيع) بعد  ()SARL( /( AU( ( إلى) (SARL
 BERNAKI(ميع أسهم شركاء)شركة 
TRANS SARL)لصالح  لسيد كاوكاو)

 ملصطفى.
تحيين  لقانون  ألسا�سي) (-

للشركة.
باملحكمــة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بانزكان)،)في)31/01/2022 

تحت رقم)95).
498 P

 STE CAFE LA CAPSULE SARL
تفويت  لحصص

طبقا ملد والت  لجمع  لعام  لغيف)
 لعادي قرر  ملشاركون ما 6لي:

-)باعت  لسيدة فاتن سكوري  ل)
للسيد) حصة  خمسمائة  حصصها 

حفيظ بوضاض.
تحويل  لشكل  لقانوني لشركة) (-
شركة محدودة  ملسؤولية إلى شركة)
شريك) ذ ت  محدودة  ملسؤولية 

وحيد.
كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية  كاد6ر)  لضبط 
رقم) تحت  (31/01/2022 بتاريخ)

(183(7
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FOLIAS MAROC
 رض رقم 62 مناء  كاد6ر

محضر  لجمع  لعام  الستثنائي 
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في))12/01/2022قررمساهمو )

 لشركة ما 6لي):

-)قررت  لسيدة))مونتينيكرو لر ن)
ماريا فر نسيسكا تفويت)2111)حصة)
  تماعية للسيد  لطي4 بيسوكوتن.

قرر  لسيد مانويل مونتينيكرو) (-
حصة   تماعية) (351 تفويت) لر ن 
 2651 و) بيسوكوتن  للسيد  لطي4 
عبد) للسيد  حصة   تماعية 

 لرحمان هاشيمي.
سيليستينو) قرر  لسيد  (-
مونتينيكرو لر ن تفويت)5111)حصة)
  تماعية للسيد  لطي4 بيسوكوتن.

مرسيدس) قررت  لسيدة  (-
 د نيفو دوند6ري تفويت)4711)حصة)
عبد  لرحمان) للسيد    تماعية 

هاشيمي.
تحيين  لقانون  السا�سي) (-

للشركة.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
2122)تحت) ( (/1(/(26 باكاد6ر بتاريخ)

رقم))18266). 
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شركة فيرم اونكل مو�سى  /  
ش.م.م

برأسمال قدره 11.111) درهم
دو ر  لسو لم كلم 29  لطريق 
 لرئيسية  6ت  عميفة  شتوكة 

 6ت باها
محضر  لجمع) بمقت�سى 
بتاريخ:)  لعام  الستثنائي  ملنعقد 
تمت  ملصادقة) (،29/12/2021

باإل ماع على  ملقتفحات  آلتية):
-))قام  لسيد كوري�سي محمد أمين)
) ململوكة) حصصه) بتفويت  ميع 
 211 له د خل  لشركة و  ملقدرة ب)
حصة   تماعية إلى  لسيد)))كوري�سي)

مو�سى).
مو�سى) كوري�سي  ( تعيين  لسيد) (-
مسيف  وحيد  للشركة حيث يعود إليه)
كل من  لتوقيعين  لبنكي و  ال تماعي)

وذلك ملدة غيف محدودة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
(: بتاريخ) بانزكان  (  البتد ئية)
(: رقم) عدد  تحت  ( (12/01/2022

50/2022
مقتطف قصد  الشهار)

501 P
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شــركة إسباس روتييغ

ش.م.م. ش.و
 Sté(ESPACE(ROUTIER. Sarl(au

رأس مالها 111.111.) درهم

بمقت�سى  لجمع  لعام  لغيف)

 لعادي مؤرخ بتاريخ)20/01/2022:

 STE ESPACE ROUTIER((لشركة

SARL AU)تقرر ما 6لي):

)-)بيع كلي للحصص:

كاسم) للسيد  حصة  ( ((111  -

أشرف لفائدة  لسيد كاسم محمد.
رأسمال  لشركة) قيمة  رفع  (-2

درهم لينتقل من.) ( (911.111 بمبلغ)

 (.111.111 إلى) درهم  ((11.111
درهم،)وذلك بتحرير)¼))ربع()من رأس)

)مائتان) درهم) (225.111 أي)  ملال،)

درهم() ألف  وعشرون  وخمسة 

 ملقابلة ملبلغ زيادة رأس  ملال.)

تحيين  لقانون  ألسا�سي) (-3

للشركة.

لدى) تم  إل6د ع  لقانوني  لقد 

بتاريخ) بإنزكان   ملحكمة  إلبتد ئية 

 (7(. رقم) تحت  م  (27/01/2022

 لسجل  لتجاري رقم.7)247 :
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STE INBB TRAVAUX SARL
محضر  لجمع  لعام) ( بمقت�سى)

 الستثنائي مؤرخ))6وم)22/12/2021 

تم  حد ت تغييف ت بشركة)):

STE INBB TRAVAUX SARL
حيت) درهم  ((11.111 رأسمالها)

 تفق على ما 6لي

مملوكة) حصة  (251 تفويت) (-

لصالح) نيشان  هللا  عبد  للسيد 

 لشركاء) الخرين بالشركة وتم تقسيم)

 السهم  ملتنازل عنها على  لنحو  لتالي)))

-)تفويت)84)حصة لصالح  لسيد)

إبر هيم بن  دي.

-)تفويت)83)حصة لصالح  لسيد)
رشيد بن تي).

-)تفويت)83)حصة لصالح  لسيد)

 زباعيم  مال.

-)تحيين  لقانون  ألسا�سي).

 إل6د ع  لقانوني وضع في  ملحكمة)

 لتجارية باكاد6ر))6وم)24/01/2022 

تحت رقم)18231)) لسجل  لتجاري:)

4739(
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 SUD TRADE AGRO ش.م.م
مد والت  لجمع  لعام) بمقت�سى 

باملقر  ال تماعي)  الستثنائي  ملنعقد 
قرر) (2022/01/06 بتاريخ) للشركة 

   SUD TRADE AGROشركة شركاء)
رأسمالها)11.111))درهم ما 6لي:

-)تفويت)511)حصة من فئة)11) 

درهم للو حدة من مجموع  لحصص)

 YAHYA SOUFIANE 6متلكها)  لتي 

.LGRAOUI LAHOUCINE(لفائدة

تغييف  لصفة  لقانونية للشركة) (-

شركة) إلى  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)

بتاريخ)) بمد6نة  نزكان   البتد ئية 

 ,((3 رقم) تحت  (2022/01/20

 لسجل  لتجاري رقم21485.   
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   STE FADLE EXPORT
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3(9

وعنو ن مقرها  ال تماعي :سبت 

 لكرد ن تارود نت   ملغرب.

تـــعد6ــالت
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

2121)تم إقر ر)) 22)أكتوبر)  ملؤرخ في)

تعد6الت متعددة:

حصص   تماعية. تفويت  (-

من) حصة   تماعية  (52( تفويت)

لفائدة)) مصطفى  كر ت   لسيد:)

 لشركة):)BETA FRUIT SARL))مقرها)
رقم  لسجل  لتجاري) بتارود نت 

. 6375

ورثة  لشركاء) طل4  في   ملد ولة 
قررت  لتسجيل كشريك بالرفض.

-)مالئمة  لنظام  ألسا�سي))للشركة))
من) و7) (-6 ( رقم) ) لفصول  :تغييف)

 لنظام)) ألسا�سي.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) بتارود نت   البتد ئية 

29/04/2021)تحت رقم)375.
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 STE. HAMZA REDA
TRAVAUX SARL AU

RC : 7015
تغييف ت قانونية

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
محضر) وضع  تم  (13/01/2022
6حمل) للجمع  لعام  الستثنائي 

 لخصائص  لتالية:
-)تعيين  ملسيف):)نزهة  6ت سا�سي.

-) لزيادة في رأس مال  لشركة من)
 3.111.111 إلى) درهم  ((.111.111

درهم.
لقد تم إ6د ع))محضر  لجمع  لعام)
بتارود نت) لدى  ملحكمة  إلبتائية 

6وم)26/01/2022،)تحت رقم)9)) 
506 P

 Société  NOURLAK SARL
au(capital(de 100.000 DHS

 Siège(sociale : N° 02 BIS, RUE(ID
 TALEB(FAM(LKASBA(IDAGFA–

 TIZNIT
تعيين  ملسيف  لجد6ـــد

على   تماع  لجمعية) بناء  
للشركة) غيف  لعاد6ة   لعمومية 
بتاريخ) و ملنعقد  أعاله،)  ملذكورة 
  26 ( 19/01/2022،)و ملسجل بتاريخ)
تقرر) (،61(( 2122)تحت عدد) 6نا6ر)

ما 6لي:
-)تعيين  لسيد محمد  ملهدي مسيف)
نائ4) كومغار  طارق  و  لسيد   د6د 
 ملسيف,للتسييف  إلد ري و نهج  لشركة)
,مع  ميع سلطات) ملدة غيف محدودة)
 الد رة  لتي 6منحها  لقانون و  لنظام)
مثل  لتوقيعات) للشركة   السا�سي 

على  ميع  ملستند ت  الد رية.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) بتيزنيت   البتد ئية 

31/01/2220))تحت عدد)39.
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SOCIÉTÉ NBB TRADE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك و حد

الستقالة  ملسيفة  لسيدة) تبعا 

(،10/01/2022 بتاريخ) ثرية  حماش 

لشركة) قررت  لشريكة  لوحيدة 

NBB Trade)،)من خالل  لجمع  لعام)

 2122 6نا6ر) ((2 ب)  لعادي  ملؤرخ 

موالي) منصور ني  تعيين  لسيد 

ملدة) للشركة  وحيد   مسيف   حفيظ 

سنة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (18336  لتجارية بأكاد6ر تحت رقم)

بتاريخ))1)فبف 6ر)2122.
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 STE SMARTAG  SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد 

مقرها  ال تماعي  : لطابق  لثاني رقم 

 ملكت4 14 تجزئة سوس  ملحا6طة 

تارود نت .

 لسجل  لتجاري رقم )562 

تارود نت.

ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لشركة)  لجمع  لعامة  لغيف  لعاد6ة 

بتاريخ) (SMARTAG SARL AU

تم  التفاق و لتف �سي) (14/01/2022

على ما6لي):

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة) (-

من  لعنو ن  لسابق رقم)4))،) لطابق)

قيسارية) (، شارع ولي  لعهد) (،  لثاني)

إلى  لعنو ن) تارود نت   لدردوري 

 14  لحالي  لطابق  لثاني رقم  ملكت4)

تجزئة سوس  ملحا6طة تارود نت).

تفويت  لسيد عبد هللا تخز نت)) (-

511)حصة   تماعية من أصل)511 

حصة لفائدة  لسيد  دريس  مرني.

للسيد)) -) لتوقيع  ال تماعي 

 دريس  مرني.

للشركة) تغييف  لشكل  لقانوني  (-

محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة  إلى 

ذ ت  لشريك  لوحيد.
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-)تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

تحت رقم) (01/02/2022 لتارود نت)

.7(
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 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

 STE S4A   شركة

 CONSTRUCTION SARL AU

ش. م. م
تحويل مقر  لشركة 

بمقت�سى محضر  لجمعية  لعامة)

 31/12/2021 بتاريخ:)  الستثنائية 

تقرر ما 6لي):)

إلى) مقر  لشركة  تحويل  (- ((

شقة) عينكو  عمارة   لعنو ن  لتالي:)

شارع  لسعادة) تيفست  حي  (2 رقم)

بيوكرى  شتوكة  6ت باها.

تم إ6د ع  مللف  لقانوني للشركة)

النزكان) لدى  ملحكمة  البتد ئية 

تحت رقم)97))بتاريخ)31/01/2022
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شركة الفابوتي  
عنو نها  قيسارية  لدردوري شارع ولي 

 لعهد بتارود نت

 لسجل  لتجاري رقم 9))2 

تارود نت.

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تمت) (2022/01/18 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على:))

-)رفع رأسمال  لشركة

-تحيين  لنظام  السا�سي.

ر سمال  لشركة  لى)) رفع  (-

2.111.111))درهم

-)تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

تحت رقم) (2022/01/26 لتارود نت)

59
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AKHLIJ MARBRE
شركة محدودة  ملسؤولية

ذ ت  لشريك  لوحيد   
رأسمالها   11.111) درهم

مقرها  ال تماعي: بين   لسو كي 

 خليج  تكوين  كاد6ر

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
قرر) (212( د نبف) (19 في)  ملؤرخ 
 لشريك  لوحيد للشركة  لسيد خوي)

 ملدني ما6لي):)

رأسمال  لشركة))) من  –) لرفع  ((

 711.111 درهم  لى) ( ((11.111 من)

أي) درهم  (611.111 بإضافة) درهم 

6111))حصة   تماعية من) باضافة)

فئة)11))درهم للحصة  لو حدة).))

تعد6ل  لقانون  السا�سي) (– (2

للشركة).)

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

2122)تحت) 6نا6ر) ((4 ( بأكاد6ر بتاريخ)
رقم)6))18) .

للخالصة و  لتذكيف

512 P

 AHEL SOUSS CARS شركة
  SARL

إعالن عن تعد6ل
بتاريخ) محرر  محضر  بمقت�سى 

قرر  لجمع  لعام) (23/12/2021

 AHEL SOUSS لشركة)  الستثنائي 

CARS SARL)ما 6لي:)))).)

رأسمال  لشركة) من  - لزيادة 

بو سطة  لحسابات  لجارية)

قدره) بمبلغ  للمساهمين  لد ئنين 

611.111)درهم وبهذه  لزيادة 6صبح)
درهم) ((.(11.111 رأسمال  لشركة)

بقيمة) حصة  (((.111 إلى) مقسمة 

ملك) في  وهي  للحصة،) درهم  ((11

حصة) (5511 محمد) عايش   لسيد 

 5511 عبد  لرز ق) حارت  و  لسيد 

حصة.

هذه  لحصص) وستخضع 

لجميع  لقو نين  ألساسية)  لجد6دة 

للشركة.

كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
بٲڭ د6ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (26/01/2022 بتاريخ:)

(18272
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حسابات  دميم ش.م.م

 SOCIETE MACROTERRA
 SARL

محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 
 MACROTERRA  الستثنائي لشركة)

 ملنعقد 6وم)25/01/2022      
تقرر ما 6لي:))))

من رأس) (3/4 تحرير ثالثة أرباع) (-
أي)  ملال لشركة  ملتبقية  ملستحقة،)

(
ً
ثالثمائة وخمسة وسبعين ألفا

)375.111()درهم.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية النزكان)
 (88 رقم) تحت  (2022/01/28 6وم)
ورقم  لسجل  لتجاري هو)25163      
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 STE RESTA TRAVAUX  SARL
 AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

مقرها  إل تماعي  :  لرقم 6))  لحي 
 لصناعي  6ت  عزة تارود نت 
 لسجل  لتجاري رقم 7275 

تارود نت.
ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة))))  لجمع  لعامة  لغيف  لعاد6ة 
    RESTA TRAVAUX SARL AU
 03/01/2022 بتاريخ) ( ش.م.م.ش.و.)

تم  التفاق و لتف �سي على ما6لي):))
رأسمال  لشركة  لى)) رفع  (-
 5111 على) درهم مجزء) ( (511.111
درهم للحصة) ( ((11 حصة من فئة)

 لو حدة.
-))تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
تحت رقم) (2022/01/09 لتارود نت)

.39
515 P

   SOCIETE  SILMANO
S.A.R.L. A.U

 Société(à(Responsabilité(Limitée
au(Capital(de 4 000.000 Dhs

 Adresse : EL(MAHBES(CENTRE
ZAG ASSA AL-MAHBASS
ICE : 002356913000005

تعد6الت قانونية
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
بتاريخ) بمقر  لشركة   ملنعقد 
12/01/2022،)قرر  لشريك  لوحيد)

ما 6لي:
من) رأس  ملال  ي  -) لزيادة  ((

511.111)درهم  لى)4.111.111 .
2)-)تحبين  لقانون  ألسا�سي)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ)) بكلميم   البتد ئية 
21/01/2021)تحت رقم)29/2022 .
516 P

 CONDFORT & شركة
    EXPRESSE TRANSPORT

ش. م .م 
قرر  لشريك  لوحيد) حس4 
 CONDFORT(&(EXPRESSE(لشركة
TRANSPORT)))بتاريخ))2022/01/17 

رأسمالها)11.111))درهم ما 6لي:
-)حذف نشاط نقل  ملستخدمين)
بنشاط) وتعويضه  لحساب  لغيف 
بالتقسيط) مو د  لغذ ئية  توزيع 

و لجملة.
 إل6د ع):)تم)) إل6د ع  لقانوني لدى)
بمد6نة  نزكان)) (  ملحكمة  بتد ئية)
بتاريخ)2022/01/26)تحت رقم)))61) 

 لسجل  لتجاري رقم)24669.
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 SOCIETE LILIA GR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة.
رأسمالها:  11.111) درهم 

 ملقر  ال تماعي: عمارة رقم 374 
 لطابق  لر بع بلوك 2 شارع محمد 

 لخامس  6ت ملول 
في) ( محرر) عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
على) تقرر  ملصادقة  (13/01/2022

ما6لي:



2645 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

إضافة أنشطة  د6دة للشركة)  -
في  لقانون  ألسا�سي للشركة):صناعة)
مو د  لبالستيك ومو د  لفالحة و لري)

بالتنقيط).)
كمال)) بنيس  تعيين  لسيد  (-
غيف) ملدة  للشركة  وحيد  كمسيف 
محدودة خلفا للسيدة هنون خد6جة)
بعد تقد6م  ستقالتها من نفس  ملهام).
تحيين  لقانون  ألسا�سي) (-

للشركة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) بإنزكان   البتد ئية 

27/01/2022)تحت رقم)74).
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   SOCIETE  TAGADIRT CASH
S.A.R.L A-U

AU(CAPITAL(DE 100.000 Dhs
SIEGE(SOCIAL : Magasine 

n°2, T.F : N°0937814/  Douar 
Tagadirt  Naabado(Commune 

Drarga  AGADIR
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

14/12/2021،)تقرر ما6لي):
-) ملو فقة على تغيف  السم  لتجاري)

للشركة))إلى))تاكاد6ــرت سرفيــس
-)تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة)

بعد عدة تغييف ت قانونية.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  وقد 
 لضبط لدى هيئة  ملحكمة  لتجارية)
بتاريخ))) ((18(92 رقم) تحت  الكاد6ر 

.20/01/2022
حرر ب باكاد6ر في):01/02/2022 

عـن  لـمسـيـر
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  SOCIETE SOMABAC شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لو حد 
رأس مال  لشركة : 511.111 درهم 
 لدشيفة رقم 63E مكرر  ملنطقة 

 لصناعية تاسيال 12 أكاد6ر
محضر  لشريك) قر ر  بمقت�سى 
 27 بتاريخ)  لوحيد  ملؤرخ 

د نبف)212،)تقرر ما 6لي:

ب))) فرع  لشركة  لكائن  -) غالق 
تاسيال  لدشيفة) سال  شارع  (71 رقم)

- نزكان)
فتح فرع  د6د للشركة ب  كي) (-
 وزرك  لجهاد6ة  لفالحية  خليج)

تيكيوين  كاد6ر
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) بأكاد6ر   لتجارية 

2122)تحت رقم)18316).
لالستخالص و لبيان

 ملسيف
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 SOCIETE TIFAOUINE شركة
ASSURANCE SARL

 27 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركاء) قرر  بأكاد6ر  (212( د نبف)
 SOCIETE TIFAOUINE شركة)

ASSURANCE SARL))))ما 6لي:
ملك) في  حصة  (411 تفويت) (•
 لسيد موالي رشيد  شحيفي للسيدة)

 ليلة شركاوي.
•)تغييف  سم  لشركة من:)

 SOCIETE TIFAOUINE
 ASSURANCE SARL

 لى)
 SOCIETE JALILA ASSURANCE

  SARL
•)تغييف  لبنود)2،)6)و7)من  لقانون)

 ألسا�سي.
تم  ال6د ع)  ال6د ع  لقانوني:)
بكتابة  لضبط)  لقانوني 
بتاريخ) بأكاد6ر  باملحكمة  لتجارية 

31/01/2022)تحت رقم)18322).
للخالصة و لتذكيف)
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FIDUSCAF

  »STE OVOBALDI « شركة
ش.م.م.ش.و 

رأسمالها  : 11.111)  درهم
 ملقر  إل تماعي : ســاحة  ملسجد 

 لكبيف تر ست  نزكــان.
للجمع) عرفي  عقد  بمقت�سى 
((: بتاريخ) حرر   لعام  لغيف  لعادي 

17/01/2220))قرر ما 6لي):

-)مو فقة  لجمع  لعام على تفويت)

حصص  لسيد فيصل  ميس)))511) 

لفائدة  لسيد  لحسين  6ت) حصة 

 لعسري.)

وبهذ   لتفويت للحصص  ملذكورة)

،)6صبح  لتقسيم  لجد6د كما) أعاله)

6لي:

(: -) لسيد  لحسين  6ت  لعسري)

111))حصة))

 ملجموع):)))111)))حصة)))

-)إقر ر  ملسيف  لسابق في وظيفته.

-)تحويل  لشكل  لقانوني للشركة)

من ش.م.م.) لى ش.م.م.ش.و.

قو نين  لنظام) صياغة  -) عادة 

 السا�سي.)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ) بانزكــان   البتد ئية 

01/02/2220،)تحت رقم))21.
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   SARL STE FADLE EXPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3(9

وعنو ن مقرها  ال تماعي :سبت 

 لكرد ن تارود نت   ملغرب.

تـــعد6ــالت
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

2121)تم إقر ر)) 22)أكتوبر)  ملؤرخ في)

تعد6الت متعددة:

حصص   تماعية. تفويت  (•

من) حصة   تماعية  (52( تفويت)

لفائدة)) مصطفى  كر ت   لسيد:)

 لشركة):BETA FRUIT SARL))مقرها)
رقم  لسجل  لتجاري) بتارود نت 

. 6375

•)مالئمة  لنظام  ألسا�سي))للشركة))

من) و7) (-6 ( رقم) ) لفصول  :تغييف)

 لنظام)) ألسا�سي.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ) بتارود نت   البتد ئية 

29/04/2021)تحت رقم)375.
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BRICO HALL S.A.R.L.A.U
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 

إ6د ع  لقانون) تم  في04/01/2022،)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدودة))و ذ ت  ملميز ت  لتالية:

 BRICO HALL (:  لتسمية)

S.A.R.L.A.U

:) لغرض من  لشركة هو)  لهدف)

بالعمليات  لتالية: لشر ء)  لقيام 

و لتصد6ر) و الستيف د  و لبيع 

لجميع) عام  بشكل  و لتسويق 

شبه  ملصنعة) أو   ملنتجات  لجاهزة 

و ملو د  لخام و ملو د  لغذ ئية أو أي)

و لوكالة) و لتجارة  أخرى  منتجات 

و لوساطة) و لتكليف   لتجارية 

و لسمسرة)؛

عالمة) وأي  أي  هة  تمثيل  (-

تجارية. ستغالل بر ء ت  الختف ع.

أي) في  رأس  ملال  في  -) ملشاركة 

تم) (، شركات) مجموعة  أو  شركة 

إنشاؤها أو سيتم إنشاؤها.

أعم،) ميع  لعمليات) وبشكل  (-

كانت  قتصاد6ة سو ء) نوع  أي   من 

)أو قانونية أو مالية أو مدنية أو تجارية)

أو) مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 

 غيف مباشر بهذ   لغرض من  لشركة

)أو بأي أغر ض مماثلة أو مكملة لها.

 ملقر  ال تماعي):)2)زنقة سريا بن)

زريم  لطابق)3) لشقة3)حي  لنخيل.

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها  لنهائي.

:) لرأسمال)  لرأسمال  ال تماعي)

11.111).درهم)  ال تماعي محدد في)

حصة   تماعية) ((111 إلى) مقسم 

من فئة))11).درهم للو حدة،)مكتتبة)

لفائدة:) موزعة  و  بالكامل  محررة  و 

توز ني) محمد  إلدري�سي   لسيد 

واللي111))حصة   تماعية

 لسنة  ال تماعية):)تبتدئ  لسنة)

 ال تماعية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في)

)3)د نبف.
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تم تعيين  لسيد محمد) (:  لتسييف)
مو ليد) واللي  توز ني   إلدري�سي 
مقيم) فاس،) بمد6نة  (13/09/1975
مالك.) 4،) بن  رقم) بالد ر  لبيضاء،)
حي  لرسين.) لجنسية) (2  لشقة)
 ملغربية،)حامل للبطاقة  لوطنية رقم

BK(23499)مسيف  للشركة
بالسجل) تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لتجاري 

بالد ر  لبيضاء،)تحت رقم529199
ملخص قصد  لنشر
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ADD WINGS SARL A.U
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
إ6د ع  لقانون) تم  (،(4-1(-2122
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�سي 
ذ ت) و  ( وحيد)  ملحدودة.بشريك 

 ملميز ت  لتالية:
 ADD WINGS SARL (:  لتسمية)

A.U
من  لشركة) :) لغرض   لهدف)
هو:) ستشار ت إستف تيجية  لتنظيم)

و التصال
 ملقر  ال تماعي):)2)زنقة سريا بن)

زريم  لطابق)3) لشقة3)حي  لنخيل
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها  لنهائي.
:) لرأسمال)  لرأسمال  ال تماعي)
درهم) ((1.111 في) محدد   ال تماعي 
11))حصة   تماعية من) مقسم إلى)
مكتتبة) للو حدة،) 11).درهم  ( فئة)
(: و محررة بالكامل و موزعة لفائدة)
حصة) ((11  آلنسة  لكتاي�سي فدوى)

  تماعية
 لسنة  ال تماعية):)تبتدئ  لسنة)
 ال تماعية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في)

)3)د نبف.
تعيين  آلنسة) تم  (:  لتسييف)
مو ليد) من  فدوى   لكتاي�سي 
بالد ر) مقيمة  (،26/10/1987
 269 لوط  ملصمودي رقم)  لبيضاء،)
مغربية  لجنسية،) مر كش،) تركة 
رقم) للبطاقة  لوطنية  حاملة 

EE252869.مسيفة للشركة.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
بتاريخ)) بالد ر  لبيضاء،)  لتجارية 
 8(1592 رقم) تحت  (،3(-1(-2122

بالسجل  لتجاري))53136.
ملخص قصد  لنشر
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SAQI IMMOBILIER
شركة محدودة  ملسؤولية من شريك 

وحيد
رأسمالها: 11.111) درهم

مقرها  ال تماعي: 3) زنقة  حمد 
 ملجاطي  لطابق  ألول رقم 8 

 ملعاريف  لبيضاء
RC N°53167(

محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) ((4-1(-2122 بتاريخ) بالبيضاء)
محدودة  ملسؤولية) شركة  تأسيس 
من شريك وحيد بالخصائص  لتالية
SAQI IMMOBILIER(:(لتسمية 

 لصفة  لقانونية:)شركة محدودة)
 ملسؤولية من شريك وحيد

:) إلنعاش)  لهدف  ال تماعي)
 لعقاري

زنقة  حمد) ((3  ملقر  ال تماعي:)
 ملجاطي  لطابق  ألول رقم)8) ملعاريف)

 لبيضاء
 ملدة:)99)سنة

درهم) ((11.111 رأس  ملال:)
حصة   تماعية) ((111 ل) مقسمة 
مكتتبة) للحصة،) درهم  ((11 بقيمة)
إلى) (( ومرقمة من) ومحررة بالكامل،)

111))موزعة كما 6لي:
 (111 محمد  لساقي) -) لسيد 

حصة
 لسنة  ال تماعية:)من فاتح 6نا6ر)

 لى))3)د نبف من كل سنة
 لتسييف:)تم تعيين  لجياللي  لساقي)
مسيف وحيد للشركة ملدة غيف محددة

باملحكمة) تم  ال6د ع  لقانوني 
بتاريخ) للد ر  لبيضاء)   لتجارية 

)212-12-)1)تحت عدد))19)8 .
لإلشارة و لبيان

 ملسيف
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MK2I SARL AU
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
إ6د ع  لقانون) تم  (،14/01/2022
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدودة))و ذ ت  ملميز ت  لتالية:
MK2I(:(لتسمية 

 لهدف):)غرض  لشركة في  ملغرب)
وفي  لخارج:) إلد رة.) إلستشارة

أعم،) ميع  ملعامالت) وبشكل 
أو  لصناعية) أو  الستيف د   لتجارية 
أو  ملالية أو  ملنقولة أو غيف  ملنقولة)
 ملتعلقة بشكل مباشر أو غيف مباشر)
باألهد ف  ملذكورة أعاله أو  لتي قد)

تسهل تطويرها.
عبد) شارع  (64 (:  ملقر  ال تماعي)
2) لد ر) ))شقة) هللا  ملد6وني  لطابق)

 لبيضاء
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها  لنهائي.
:) لرأسمال)  لرأسمال  ال تماعي)
 ال تماعي محدد))في))11.111))درهم)
حصة   تماعية) ((111 إلى) مقسم 
من فئة))11).درهم للو حدة،)مكتتبة)
(: و محررة بالكامل و موزعة لفائدة)

 لسيد طيف كريم
 لسنة  ال تماعية):)تبتدئ  لسنة)
 ال تماعية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في)

)3)د نبف.
طيف) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسييف)

كريم مسيف  للشركة
تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
بتاريخ)) بالد ر  لبيضاء،)  لتجارية 
  8(1(58 تحت رقم) (،27/01/2022

بالسجل  لتجاري)531199 
ملخص قصد  لنشر
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تأسيس شركة
INGENIERIE  BAHAMI

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانون) تم  (03/01/2022
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�سي 
 ملحدودة بشريك وحيد ذ ت  ملميز ت)

 لتالية:

  INGENIERIE (:  لتسمية)

BAHAMI

أعمال  لبناء لسكني) (:  لهدف)

و لصناعي؛

أعمال  لصباغة،) لتفصيص،)

 لنجارة؛

بيع) أنو عها؛) بجميع   لصيانة 

وشر ء)مو د  لبناء؛

 إلتجار في  ملتالشيات؛

ساحة شارل) ((7:  ملقر ال تماعي)

2) لطابق  لسابع,) نيكول  لشقة)

 لد ر لبيضاء

تاريخ) من  سنة  بتد ء) (99  ملدة:)

تأسيسها  لنهائي.

:) لرأسمال)  لرأسمال  ال تماعي)

درهم) ((11.111  ال تماعي محدد في)

حصة   تماعية) ((.111 إلى) مقسم 

من فئة)11))درهم للو حدة،)مكتتبة)

و محررة بالكامل ومخصصة للشريك)

 لوحيد  لسيد باحمي هشام.

 لسنة  ال تماعية):)تبتدئ  لسنة)

 ال تماعية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في)

)3د نبف.

تم تعيين  لسيدباحمي) (:  لتسييف)

هشام  لحامل للبطاقة  لوطنية رقم)

للشركة) مسيف  وحيد   (WB((6(42

ملدة غيف محدودة.

تم  لتقييد بالسجل  لتجاري لدى)

بالد ر  لبيضاء،)  ملحكمة  لتجارية 

رقم) تحت  (،20/01/2022 بتاريخ)

.52917(
ملخص قصد  لنشر
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تأسيس شركة
RAMPEXO SARL

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

إ6د ع  لقانون) تم  (10/01/2022

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�سي 

وذ ت) و حد  بشريك   ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية):

.RAMPEXO SARL(:لتسمية 
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 لهدف):)-)تصميم وتطوير  أل هزة)

و ملعد ت  لصحية)؛

و ملعد ت) توزيع  أل هزة  (-

 لصحية؛

-) ستيف د وتصد6ر
سومية)) زنقة  (:  ملقر ال تماعي)

 قامة شهرز د)3) لطابق)5) لرقم)22  

بلمي)) لد ر  لبيضاء)

تاريخ) من  سنة  بتد ء) (99  ملدة:)

تأسيسها  لنهائي.

:) لرأسمال)  لرأسمال  ال تماعي)

 ال تماعي محدد))في)11.111))درهم)

من) حصة   تماعية  ((111 مقسم)

مكتتبة) للو حدة،) درهم  ((11 فئة)

ومحررة بالكامل و موزعة لفائدة):

-)عبد  لعالي لعمارتي)511)حصة

-)عمر لعمارتي)511)حصة

 ملجموع):)111))حصة.

تبتدئ  لسنة) (:  لسنة ال تماعية)

 ال تماعية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في)

)3)د نبف.

تعيين  لسيدعبد) تم  (:  لتسييف)

 لعالي لعمارتي

بالسجل) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجاري لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

(،10/01/2022 بتاريخ)  لبيضاء،)

تحت رقم))979)5
ملخص قصد  لنشر
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 PERLE BIR JDID S.A.R.L
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
إ6د ع  لقانون) تم  (،27/01/2022

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة))و ذ ت  ملميز ت  لتالية:

 PERLE BIR JDID (:  لتسمية)

 S.A.R.L

 لهدف):)غرض  لشركة هو في كل)

من  ملغرب و لخارج مباشرة عن طريق)

وسائلها  لخاصة:)مشغل  لفندق.

 ملقر  ال تماعي):)))تجزئة  لعمر ن)

 لطابق)))مكت4)4)حد سو لم برشيد

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها  لنهائي.

:) لرأسمال)  لرأسمال  ال تماعي)

 ال تماعي محدد))في))11.111))))درهم)

حصة   تماعية) ((111 ( إلى) مقسم 

من فئة)11))درهم للو حدة،)مكتتبة)

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة):

مساهم) مصطفى  هدنا  -) لسيد 

نقد )))611)سهم

-) لسيد هدنا أناس مساهم نقد )))

411)سهم

 لسنة  ال تماعية):)تبتدئ  لسنة)

 ال تماعية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في)

)3)د نبف.

تعيين  لسيد هدنا) تم  (:  لتسييف)

مصطفى مسيف  للشركة

لدى) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ)) ببفشيد،)  ملحكمة  البتد ئية 

  92 رقم) تحت  (،27/01/2022

بالسجل  لتجاري)63)6)
ملخص قصد  لنشر
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OMEDIC  SARL A.U
بتأسيس شركـــــة  ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة  للشريك  لوحيد
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانون) تم  (18/01/2022

ذ ت  ملميز ت) للشركة   ألسا�سي 

 لتالية):

.OMEDIC SARL A.U(:(لتسمية 

وصيانة) وبيع  شر ء) (- (:  لهدف)

 ملعد ت و ملستلزمات  لطبية)؛)تا ر)

بمختلف أعمال  الستيف د و لتصد6ر.
ثانوي) نشاط  أي  إلى  باإلضافة  (-

6تعلق بأغر ض  لشركة)
 ملقر  إل تماعي):)1)،)زنقة)) لحرية)

 لطابق)) لثالث  لشقة  لرقم)5))) لد ر)

 لبيضاء)

درهم) ((11.111 (:  لرأسمال)

حصة   تماعية)) ((111 إلى) موزعة 

بقيمة)11))درهم للحصة  لو حدة في)

ملك  لسيد)):

 (111 ( (: -) لسيد معاد  لشر مي)

حصة   تماعية

 ملدة):)99)سنة.

 لتسييف):) لشركة مسيفة ملدة))غيف)

محدودة))من)):)) لسيد))معاد  لشر مي))

تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)

كتابة  لضبط) لدى   لقانوني 

بالد ر  لبيضاء)) ( باملحكمة  لتجارية)

عدد) تحت  (31/01/2022 ( بتاريخ)

تحت) و لسجل  لتجاري  (8(155(

عدد))531445.
بمثابة مقتطف وبيان
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PARAGLOBUS SARL AU
بتأسيس شركـــــة  ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة  للشريك  لوحيد
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  لقانون) تم  (19/02/2021

ذ ت  ملميز ت) للشركة   ألسا�سي 

 لتالية):

 PARAGLOBUS SARL(:(لتسمية 

 AU

شبه) للمنتجات  تا ر  (:  لهدف)

 لصيدالنية.

 ملقر  إل تماعي):)1)،)زنقة)) لحرية)

 لطابق)) لثالث  لشقة  لرقم)5))) لد ر)

 لبيضاء)

 لرأسمال):)11.111))درهم موزعة)

بقيمة) ( حصة   تماعية) ((111 إلى)

في) للحصة  لو حدة  درهم  ((11.11

ملك  لسيد)):

 (111 (: ميلودي) زهيف  ( -) لسيد)

حصة   تماعية

 ملدة):)99)سنة.

 لتسييف):) لشركة مسيفة ملدة))غيف)

محدودة))من)):)) لسيد))زهيف ميلودي))

تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)

كتابة  لضبط) لدى   لقانوني 

بالد ر  لبيضاء)) باملحكمة  لتجارية 

عدد)) تحت  ( (21/06/2021 بتاريخ)

تحت) و لسجل  لتجاري  (7835(4

عدد))51765.
بمثابة مقتطف وبيان
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 AGDEZ CLOTHES
ش.م.م لشريك و حد رأسمالها 

25.111 درهم.
 ملقر  ال تماعي : 29 شارع 

مد6بوكيتا, قسريات  لسالم ), 
محل رقم )3,   لفد ء ص ب 

21481,  لد ر  لبيضاء
سجل تجاري عدد    

531.66(
بمقت�سى عقد عرفي))منجز بتاريخ))
أنظمة) تأسيس  تم  (17/01/2022
لشريك) محدودة  ملسؤولية  شركة 

و حد و  لتي تتميز بما 6لي):
 AGDEZ شركة) (:  لتسمية)

CLOTHES)ش.م.م.)لشريك و حد
تهدف  لشركة  لبيع) (:  لهدف)
بالتجزئة للمالبس  لجاهزة و ألحذ6ة)

و الكسسو ر ت من أي نوع:)
تطوير  ميع  ألنشطة) 6مكن  (-
 لتي تشكل موضوع  لشركة من قبل)

 لشركة،
عام،) ميع  ملعامالت) بشكل  (-
و ملدنية) و لصناعية   لتجارية 
تتعلق) و ملالية  أو  لعقارية  و ملنقولة 
بأحد) مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 
آخر) �سيء) بأي  أو   ألشياء) ملحددة 

مشابه أو مرتبط.
-) ميع  ألنشطة  لتي تكون  لهدف)

 ال تماعي و  لتي 6مكن تطويرها)
 لرأسمال  ال تماعي):)تم تحد6ده)
 (25.111( في بخمسة وعشرين ألف)
مائتين) ()251( إلى) مقسمة  درهم 
فئة)) وخمسين حصة   تماعية من 
درهم للو حدة،) ميعها) ((11( مائة()
عبدنبي) للشريك  لوحيد  لسيد 

 ملغر ني.
شارع) (29 (:  ملقر  ال تماعي)
مد6بوكيتا,)قسريات  لسالم))),)محل)

رقم))3,)) لفد ء,) لد ر  لبيضاء
 ملدة)99):)سنة.

عبدنبي  ملغر ني.)  لتسييف: لسيد 
غيف) ملدة  للشركة   ملسيف  لوحيد 

محدودة
 لسنة  ال تماعية):)من)))6نا6ر إلى)

)3)د نبف.
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كتابة) لدى  تم   إل6د ع  لقانوني 
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء)بتاريخ:)01/02/2022)تحت)

رقم)1918)1
مقتطف من أ ل  إلشهار
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JOUSSOUR PARC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 11.111) درهم

461387 س.ت:  
 ملقر  ال تماعي: شارع بئف  نز رن، 
إقامة روماندي II، برج  الندلس، 
 لطابق 4، شقة 44  لد ر  لبيضاء

بمقت�سى عقد عرفي منعقد بتاريخ)
وضع  لقانون) تم  (03/30/2020
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 
مميز تها) وحيد  بشريك   ملحدودة 

كالتالي:)
 JOUSSOUR (  إلسم  لقانوني:)

PARC؛))
 لهدف  ال تماعي:

فضاء ت  لتجارية) وتأ يف  تهيئة 
مجال) في  و لعمل  و لتظاهر ت 

 لتو صل و إلتصال
شارع بئف  نز رن،)  ملقر  ال تماعي:)
(، برج  الندلس) (،II روماندي) إقامة 

 لطابق)4،)شقة)44) لد ر  لبيضاء)
سنة  بتد ء  من تاريخ) (99 (:  ملدة)

 لتسجيل في  لسجل  لتجاري؛
حسن)  لشريك  لوحيد:) لسيد 

 لور دي)؛
حدد مبلغ  لرأسمال) (:  لرأسمال)
 (111 درهم مقسم إلى) ((11.111 في)

حصة من فئة)11))درهم؛
تم تعيين  لسيد حسن)  لتسييف:)
 لور دي كمسيف قانوني وحيد للشركة)

طبقا ملقتضيات  لقانون  ألسا�سي؛
بالسجل) تسجيل  لشركة  تم 
لالستثمار) باملركز  لجهوي   لتجاري 
  (6 بتاريخ) ملد6نة  لد ر  لبيضاء)

مارس)2121))تحت  لرقم)461387.
 ملمثل  لقانوني للشركة

حسن  لور دي
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MANYANI SHIPPING
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
إ6د ع  لقانون) تم  (،2121 ماي) (28
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�سي 
وذ ت) و حد،) بشريك   ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية):
 لتسمية):

MANYANI SHIPPING SARL AU 
إمد د ت  لسفن) (:  لهدف)

.SHIPCHANDLING
 لتجارة.

 الستيف د و لتصد6ر.
صيانة وإصالح  لسفن.

تجارية) معاملة  أي  عام،) وبشكل 
منقولة أو  مالية  أو  صناعية   أو 
أو عقارية لها صلة مباشرة أو غيف) (
قد) أو  بالهدف  ال تماعي،) مباشرة 

تيسر توسيع  لشركة وتنميتها.
شارع) (،6( (:  ملقر  ال تماعي)
لال6اقوت،)ز وية مصطفى  ملعاني رقم)
مركز  لرياض،) لد ر) (،4 6)) لطابق)

 لبيضاء.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها  لنهائي.
:) لرأسمال)  لرأسمال  ال تماعي)
درهم) ((11.111  ال تماعي محدد في)
حصة   تماعية) ((111 إلى) مقسم 
درهم للو حدة مكتتبة) ((11 من فئة)

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة):
 لسيد  ملنياني  و د)111))حصة)

  تماعية.
 ملجموع):)111))حصة   تماعية.
تبتدئ) (:  لسنة  ال تماعية)
  لسنة  ال تماعية من فاتح 6نا6ر إلى

)3)ديسمبف.
 لتسييف):)تم تعيين  لسيد  ملنياني)
 و د مسيف  فرد6ا لفتفة غيف محدودة)
وبتوقيع) و سعة  بسلطات  ويتمتع 

وحيد.
بالسجل) تم  إل6د ع  لقانوني 
 لتجاري رقم)87)462)لدى  ملحكمة)
بتاريخ بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 
9))6ونيو)2121)تحت رقم)736288.

ملخص قصد  لنشر
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UNIVERS FOOD TRADING
SARL

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
)212،)تم إ6د ع  لقانون) 25)أكتوبر)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   لتأسي�سي 

محدودة،)وذ ت  ملميز ت  لتالية):
 UNIVERS FOOD (:  لتسمية)

TRADING SARL
 لهدف  ال تماعي):

وتجارة  ملنتجات  لغذ ئية) توزيع 
 ملصنعة و لغيف  ملصنعة و ميع مو د)

 لتلفيف و لنظافة.
 الستيف د و لتصد6ر.

تسويق و ستغالل  ميع  ملنتجات)
و لعالمات  لتجارية وبر ء ت  الختف ع)
و لدولية) و لتف خيص  لوطنية 

 ملتعلقة باملوضوع أعاله.
تجارية) معاملة  أي  عام،) وبشكل 
منقولة أو  مالية  أو  صناعية   أو 
أو عقارية لها صلة مباشرة أو غيف) (
قد) أو  بالهدف  ال تماعي،) مباشرة 

تيسر توسيع  لشركة وتنميتها.
 ملقر  ال تماعي):)1)،)زنقة  لحرية)

 لطابق)3)رقم)5،) لد ر  لبيضاء.
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها  لنهائي.
:) لرأسمال)  لرأسمال  ال تماعي)
 (11.111 في) محدد   ال تماعي 
 (111 إلى) بالكامل  مقسم  درهم 
11))درهم) حصة   تماعية من فئة)
بالكامل) ومحررة  مكتتبة  للو حدة 

وموزعة لفائدة):
حصة) (611 علي)  لسيد  ملتقي 

  تماعية.
حصة) (411 منى) حرير   لسيدة 

  تماعية.
 ملجموع):)111))حصة   تماعية.
 لسنة  ال تماعية):)تبتدئ  لسنة)
  ال تماعية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في

)3)ديسمبف.
تم تعيين  لسيد  ملتقي) (:  لتسييف)
علي))مسيف  للشركة لفتفة غيف محدودة)

ويتمتع بسلطات و سعة).

كما تلتزم  لشركة بتوقيع  لسيد)

 ملتقي علي.

بالسجل) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجاري رقم)377)52)لدى  ملحكمة)

بتاريخ بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 

5)نوفمبف))212)تحت رقم)798144.
ملخص قصد  لنشر
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 LAURENCE ET VOUS  شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

وشريك وحيد، رأسمالها  11.111)  

درهم

 ملقر  ال تماعي :   65 و 66 درب 

سنان  ملو ئسين مر كش 

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
وذ ت  لشريك  لوحيد

مبفم) عرفي  عقد  على  بناء  

تم) (،18/01/2022 بتاريخ) بمر كش 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت)

وحيد،) و شريك  محدودة  مسؤولية 

مميز تها كالتالي):

    LAURENCE ET VOUS(:لتسمية 

ش.م.م.ش.و

درب) (66 و) (65 ( (:  ملقر  ال تماعي)

سنان  ملو ئسين مر كش.

:)حددت مدة  لشركة في99   ملدة)

تسجيلها) تاريخ  من  عاما  بتدء  

بالسجل  لتجاري ما لم 6تم تمد6دها)

أو حلها قبل  ألو ن.

وصناعة) بيع  تجارة،)  لهدف:)

 ملنتو ات  ليدوية  ستيف د و تصد6ر.

حدد رأسمال  لشركة)  لرأسمال:)

إلى) درهم مقسم  ((11.111 مبلغ) في 

درهم) ((11 فئة) من  حصة  ( ((111

على  لشركاء) قسمت   للحصة،)

كما 6لي:

 PEANA LAURENCE (:  لسيدة)

رقم) لجو ز  لسفر   لحاملة 

....)111))حصة. (،(5AZ438(6

تعيين  لسيدة) تم  (:  لتسييف)

PEANA LAURENCE) لحاملة لجو ز)

 لسفر رقم)5AZ438(6)،)كمتصرفة)

للشركة ملدة غيف محدودة.)
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من (: للشركة)   لسنة  ملالية 
)3)د نبف من كل) 6نا6ر إلى غا6ة) (1(  

سنة).
تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
 لقانوني باملحكمة  لتجارية بمر كش)
عدد) تحت  (24/01/2022 بتاريخ)
32186)،)تحت  لرقم  لتفتيبي)839،)

و لرقم  لتحليلي)22167).
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  FURY TECHNOLOGIE 
ش.م.م ذ ت  لشريك  لوحيد

كر ج تجزئة  لنخيل 2،  لرقم 57)) 
تاركة مر كش.  
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ))بتاريخ))
تم إنشاء) بمر كش،) ( ( (04/01/2022
ذ ت  ملسؤولية) شركة  وإقامة 
ذ ت  لشريك  لوحيد،)) (  ملحدودة)

و لتي تتضمن  ملميز ت  لتالية):
 FURY (: تسمية  لشركة)

  TECHNOLOGIE SARL AU
وشر ء) بيع  (- (: غرض  لشركة)

معد ت  ملر قبة و لحر سة
من) و لحما6ة  مقاول  ملر قبة  (-

 لسرقة)) لتثبيت و لصيانة(.
مقر  لشركة):)كر ج تجزئة  لنخيل)

2،) لرقم)57)))تاركة مر كش)
أالف) ثمانون  رأسمال  لشركة:)
حصة) ( (811 من) ()81.111( ( درهم)
بثمن)11))درهم للحصة))مقسم))كما))

6لي):
) سماعيل))) :) ملعتد6ل) - لسيد)

811))سهم
وتسعون) تسعة  ( مدة  لشركة:)

سنة))99)سنة(.)
تسييف) 6تولى  ( تسييف  لشركة:)
 لشركة  لسيد):) ملعتد6ل)) سماعيل

من)) تبتدئ  (:  لسنة  ال تماعية)
فاتح 6نا6ر إلى نها6ة))د نبف.)))))

تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)
 لقانوني باملحكمة  لتجارية))بمر كش.
رقم) تحت  (19/01/2022 بتاريخ)

 (3(918
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ALTADEC
شركة محدودة  ملسؤولية

ذ ت  لرأسمال : 111.111.) درهم

  ملقر  ال تماعي : 6) زنقة علي 

عبد  لرز ق،  لد ر  لبيضاء

  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء 

رقم 91369

 لزيادة في رأس  ملال  لشركة
محضر  ال تماع) بمو 4  (- ((

بتاريخ)  لعام  الستثنائي  ملنعقد 

تقرر  لزيادة في) (،212( ديسمبف) ((1

 (6.111.111 رأسمال  لشركة بمبلغ)

درهم) ((.111.111 من) لرفعه  درهم 

وحررت) درهم،) ((7.111.111 إلى)

إ ر ء) طريق  عن   ألسهم  لجد6دة 

د6ون  لشركة  ملحددة) مع  مقاصة 

 ملقد ر و ملستحقة كما تقرر تعد6ل)

 لنظام  ألسا�سي للشركة.

-)تم  إل6د ع  لقانوني بمصلحة) (2

كتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية)

بالد ر  لبيضاء)بتاريخ))3)6نا6ر)2122 

تحت رقم)1526)8.
عن  ملستخلص و لبيانات
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M’DEQ DEVELOPPEMENT
شركة مساهمة

ذ ت  لرأسمال : 73.451.111 درهم

  ملقر  ال تماعي : 6) زنقة علي 

عبد  لرز ق،  لد ر  لبيضاء

  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء 

رقم 92145)

 لزيادة في رأس  ملال  لشركة
))-)بمو 4 محضر   تماع  لعام)

 الستثنائي  ملنعقد بتاريخ)1))ديسمبف)

رأسمال) في  تقرر  لزيادة  (،212(

درهم) (338.551.111  لشركة بمبلغ)

إلى) درهم  (73.451.111 من) لرفعه 

وحررت) درهم،) (4(2.111.111

إ ر ء) طريق  عن   ألسهم  لجد6دة 

د6ون  لشركة  ملحددة) مع  مقاصة 

 ملقد ر و ملستحقة.

2)-)بمو 4 محضر مجلس  إلد رة)

 ملنعقد بتاريخ)1))ديسمبف))212 :

رأسمال) في  تحقيق  لزيادة  تبين 

 لشركة)؛

تقرر تعد6ل  لنظام  ألسا�سي.

بمصلحة) تم  إل6د ع  لقانوني 

كتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية)

بالد ر  لبيضاء)بتاريخ))3)6نا6ر)2122 

تحت رقم)1525)8.
عن  ملستخلص و لبيانات

540 P

ALVI

شركة مساهمة

ذ ت  لرأسمال : 3.111.111 درهم

  ملقر  ال تماعي : 6) زنقة علي 

عبد  لرز ق،  لد ر  لبيضاء

  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء 

رقم 7)987

 لزيادة في رأس  ملال  لشركة
))-)بمو 4 محضر   تماع  لعام)

 الستثنائي  ملنعقد بتاريخ)1))ديسمبف)

رأسمال) في  تقرر  لزيادة  (،212(

درهم) ((3.111.111 بمبلغ)  لشركة 

إلى) درهم  (3.111.111 من) لرفعه 

6.111.111))درهم،)وحررت  ألسهم)

مقاصة) إ ر ء) طريق  عن   لجد6دة 

د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر) مع 

و ملستحقة.

2)-)بمو 4 محضر مجلس  إلد رة)

 ملنعقد بتاريخ)1))ديسمبف))212 :

رأسمال) في  تحقيق  لزيادة  تبين 

 لشركة)؛

تقرر تعد6ل  لنظام  ألسا�سي.)

بمصلحة) تم  إل6د ع  لقانوني 

كتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية)

بالد ر  لبيضاء)بتاريخ))3)6نا6ر)2122 

تحت رقم)1523)8.
عن  ملستخلص و لبيانات
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 ALLIANCES SUD
DEVELOPPEMENT
شركة محدودة  ملسؤولية

 ذ ت شريك وحيد
ذ ت  لرأسمال 111.111.) درهم

 ملقر  ال تماعي : 6) زنقة علي عبد 
 لرز ق  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء :
2(9(2(

 لزيادة في رأس  ملال  لشركة
محضر  لشريك) بمو 4  (- ((
 لوحيد  ملؤرخ في)1))ديسمبف))212،)
رأسمال  لشركة) في  تقرر  لزيادة 
26.111.111)درهم لرفعه من) بمبلغ)
 27.111.111 إلى) درهم  ((.111.111
وحررت  ألسهم  لجد6دة) درهم،)
د6ون) مع  مقاصة  إ ر ء) طريق  عن 
و ملستحقة)  لشركة  ملحددة  ملقد ر 

كما تقرر تعد6ل  لنظام  ألسا�سي.
-)تم  إل6د ع  لقانوني بمصلحة) (2
كتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية)
بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)26)6نا6ر)2122 

تحت رقم)1153)8.
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 LOGIMEB
شركة محدودة  ملسؤولية 
رأسمالها 11.111) درهم

 ملقر  ال تماعي:5) شارع  لهدهد 
شارع مر�سى سلطان  لد ر  لبيضاء، 

 لد ر  لبيضاء
بمو 4 عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء)

بتاريخ)624نا6ر)2122،)تقرر ما 6لي:
تفويت  لحصص على  لنحو  لتالي:

6فوت) ملوك  رشيد  ).) لسيد 
حصة له في شركة) ()711( سبعمائة)
أمزيان) للسيد محمد  (»LOGIMEB«

بركميش؛
تعيين  لسيد شفيق بركميش) (.2
كمسيف6ن) بركميش  محمد  و لسيد 

للشركة؛
شكل) في  3.) ستمر ر  لشركة 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
4.) لتعد6الت  لالحقة للمو د؛
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بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
تحت) (2122 فبف 6ر) (12 في) بالبيضاء)

عدد)164))8
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 RENADA TRANS SARL
 LOT(LAFHAL 01 NR 95 RDC(BIR

JDID
سجل تجاري رقم 8833)

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
2))د نبف))212)تقرر ما6لي):

تجاري:) إلنعاش) نشاط  زيادة  (-
 لعقاري،)أشغال  لبناء.

-)تحيين  لنظام  ألسا�سي.
كات4) لدى  تم  الد ع  لقانوني 
باملحكمة  إلبتد ئية)  لضبط 
بالجد6دة بتاريخ)13/01/2022)تحت)

عدد)27374.
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د6و ن  الستاذ عبد  ملجيد بن  لون زهر)

 ENCRES ET 
 RECOUVREMENTS

 TECHNIQUES
 ENRETEC  باختصار

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
هبة حصص   تماعية

قر ر  لجمع  لعام) بمقت�سى 
بصفة  ستثنائية)  لعادي  ملنعقد 
قرر) (،212( د نبف) (27 بتاريخ)
 ENCRES شركاء) لشركة  ملسماة)
 ET RECOUVREMENTS
باختصار)) (TECHNIQUES
رأسمالهـــــا) ش.م.م.،) ( (ENRETEC
مقرها) درهم،) لكائن  (9.211.111
بالد ر  لبيضاء، لصخور)  ال تماعي 
(،5 زنقة عقات بادي،)رقم)  لسود ء،)
 ملسجلة بالسجل  لتجاري باملحكمة)
تحـــــت)) بالد ر  لبيضاء،)  لتجارية 
تعريفها  لضريبي) و  (،442(( رقم)
ترخيص) ( منح) (،1(641351 رقم)
حصص   تماعية) بهبة  بالقيام 
تم  لتوصل) شركاء) دد.) قبول  و 
طرف من  بعقد  لهبة  ملشار  ليه 

) ألستاذ عبد  ملجيد بن  لون زهر،)
بتاريخ ( بالد ر  لبيضاء،)  موثـــــــق 
بمقتضاه) )212،) لذي  د نبف) (27  
عبد  لقادر  يهيفي،)) فوت  لسيد 
محمد  يهيفي) لفائدة  بنه  لسيد 
4111))حصة   تماعية،.)قام  لجمع)
 لعام  ملنعقد بصفة  ستثنائية بتاريخ)
) ملسماة) للشركة) (،212( د نبف) (27
 ENCRES ET RECOUVREMENTS
باختصار) ( (TECHNIQUES
باملصادقة على)) ش.م.م،) (ENRETEC
) لحصص  ال تماعية  ملذكورة) هبة)
 عاله،) ثبات  لتقسيم  لجد6د)
 6 تعد6ل  لبنود) لرأسمال  لشركة،)
للشركة)) من  لقانون  السا�سي  و7)
على) و  ملصادقة   ملذكورة  عاله 
تم) للشركة  لذي   لقانون  ألسا�سي 

تعد6له.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بمد6نة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لد ر  لبيضاء،)بتاريخ)27)6نا6ر)2122 

تحت عدد)79)1)8.
للنشــــر و  لبيــــــان
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))د6و ن  ألستاذ بن  لون زهر عبد  ملجيد))))))))))))

وفـــــــــا سلــــــــــــف
شركة مجهولة  السم ذ ت إد رة و 

مجلس مر قبة
تعيين و ستقالة

مد ولة  لجمع  لعام) بمقت�سى 
((،212( ماي) (3( بتاريخ)  لعادي 
من  ملحضر) أصلية  نسخة  وضعت 
عبد) محفوظات  الستاذ  ضمن 
موثق بالد ر)  ملجيـد بن  لون زهر،)
((،212( غشت) ((6 بتاريخ) (  لبيضاء،)
قــــرر مساهمو  لشركــة  ملسماة)»وفــــــــا)
مجهولة  الســـــــــم،) شركة  سلـــــــف«)
درهم،) (((3.(79.511 رأسمالهـا)
بالد ر) مقرها  ال تماعي   لكائن 
عبد) شارع  ( ز وية) (،72  لبيضاء،)

 ملومـن و زنقـــــة ر م هللا،ما 6لي):
سطيفان) تعيين  لسيد  تأكيد  (-
مجلس  ملر قبة،) في  كعضو  بريامي 
شامبارد) سيباستيان  محل  لسيد 

 ملستقل.

-)تأكيد تعيين  لسيد سيباستيان)

أ) »س  كممثل  لشركة) شامبارد 

كازيل) لورون  محل  لسيد  ( س ف«)

 ملستقل

-) ثبات تعيين  لسيدة ثورية عبدو)

 خيار كعضو في مجلس  إلد رة

) لقانوني لـدى كتـابـة) تم  إل6د ع)

بالد ر) باملحكمـة  لتجـارية   لضبط 

 لبيضاء،

بتاريخ)28)6نا6ر)2122،)تحت عدد)

.8(1393
لالستخالص و  لنشر
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شركة أسماداتي 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمال  لشركة: 11.111) درهم

 تماعي: )6، شارع 
ْ
 ملقر  ال

6وكوسالفي، ممر غاندوري، بلوك ف 

رقم 7 مر كش

 لتعريف  لضريبي 57)43

غيف) بمقت�سى  لجمعية  لعامة 

أكتوبر) ((8 بتاريخ)  لعاد6ة  ملنعقدة 

2)21)تقرر ما 6لي:))

حصة) (451 ) لتفويت  لجزئي) (-

تيبو)   تماعية من حصص  لسيد 

ما6ارد لصالح شركاءه  لجدد.

للحصص) -) لتقسيم  لجد6د 

 ال تماعية للشركة:

حصة) (551 تيبو ما6ارد) •) لسيد 

  تماعية؛

زو ة) ريشارد  د نييل  •) لسيدة 

ما6ارد)251)حصة   تماعية؛)

 (11 ما6ارد) أستف6د  •) آلنسة 

حصة   تماعية؛

 (11 ( •) آلنسة ماري  ملي ما6ارد)

حصة   تماعية؛

 ملجموع)111))حصة   تماعية.

-)تعد6ل  لنظام  ألسا�سي للشركة)

ذ ت مسؤولية محدودة أسماد تي))؛

ذ ت) مد6ر  لشركة  تعيين  (-

مسؤولية محدودة؛

-) لصالحيات و  لشكليات.

كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  لتجارية بمر كش)
رقم) تحت  (21(3 فبف 6ر) (18 بتاريخ)
رقم) 4)599) لسجل  لتجاري 

.43(57
547 P

ELECANDBOOK SARL
برأس مال 11.111) درهم

رقم 2)  لو قع في  لطابق  ألر�سي من 
 ملبنى رقم 4 لالستخد م  لتجاري، 

منطقة حي  ألزهر بلد6ة أهل 
 للوغالم في سيدي  لبفنو�سي

  لد ر  لبيضاء
شركاء) لشركة  ملسماة) قرر 

»ELECANDBOOK«)ما 6لي:
))-)بيع  لحصص

2)-)تحويل شركة ذ ت  ملسؤولية)
إلى شركة ذ ت  ملسؤولية) (  ملحدودة)

 ملحدودة))بشريك وحيد
-)تحويل  لحصص

و لسيد) أنور  باع  لسيد  ملختار 
مختاري) محمد  و لسيد  أنور  زكرياء)
و لسيد) بجغات  مصطفى  و لسيد 
ممثل) قاصر  بجغات  مصع4 
و لسيد) بجغات  مصطفى  بالسيد 
عمر ن بجغات قاصر ممثل بالسيد)
حليمة) و لسيدة  بجغات  مصطفى 
للسيدة) أسهمهم  باعو   ميع  سميف 
وأصبحت  لشريك) أنور،) سارة 
مسؤولية) ذ ت  في  لشركة   لوحيد 

ELECANDBOCK(محدودة
لرأس) سيكون  لتوزيع  لجد6د 

 ملال على  لنحو  لتالي:
 (11.111 ( ( -) لسيدة سارة أنور)

درهم
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تحويل  (-
إلى شركة ذ ت  ملسؤولية) (  ملحدودة)

 ملحدودة))بشريك وحيد
رأس) تشكل   ميع  ألسهم  لتي 
مال  لشركة مملوكة بشريك و حد،)
من) لذلك  (، أنور) سارة   لسيدة 
تحويل  لشكل  لقانوني)  لضروري 
مسؤولية) ذ ت  شركة  إلى  للشركة 
تعد6ل) دون  و حد  بشريك  محدودة 

هدفها،)ورأس مالها).
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في  ملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
في:) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

08/12/2021)تحت  لرقم)813631
تعد6لها) بإ6د ع  قامت  لشركة 
بالد ر  لبيضاء) في  لسجل  لتجاري 

تحت رقم)42562
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 IKHLASSE NEGOCE SARL
A.U

برأسمال 11.111) درهم
 شارع اللة  ليقوت  لطابق 5

  لشقة د
نقل مقر  لشركة

في  لشركة) قرر  ملساهم  لوحيد 
 «IKHLASSE NEGOCE«  ملسمى)

بنقل مقر  لشركة)؛
شارع) (39 من  لعنو ن  لقد6م:)
اللة  ليقوت  لطابق)5) لشقة د  لد ر)

 لبيضاء
إلى  لعنو ن  لجد6د:)تجزئة)))و)2 
باملنطقة  لصناعية)  لطابق  ألر�سي 

موالي رشيد  لد ر  لبيضاء.
باملحكمة)  إل6د ع  لقانوني 
برقم) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

1857)8)بتاريخ):)1/2/2022
تعد6لها) بإ6د ع  قامت  لشركة 
للد ر  لبيضاء) في  لسجل  لتجاري 
رقم) تحت  (01/02/2022 بتاريخ)

398819
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PROXIMA CONSEIL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

برأسمال 221.111 درهم
 ملقر  لرئي�سي: رقم 7 ، إقامة أمين 

) ، زنقة  بن حجاج 2 مارس ،  لد ر 
 لبيضاء.

نقل مقر  لشركة
أحكام  لجمع  لعام) بمو 4 
للمساهمين  ملنعقدة)  الستثنائي 
بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)14/12/2021،)
تقرر نقل  ملقر  لرئي�سي للشركة من)
زنقة  بن) (، (( أمين) إقامة  (، (7 رقم)
، ،) لد ر  لبيضاء) مارس) (2 حجاج)

)في  لعنو ن  لجد6د:)»)إقامة أ«) لطابق)

با) آ6ت  تقاطع زنقة  ((13  ألول رقم)

حي) عمر ن و شارع محمد  لخامس،)

 لصخور  لسود ء)،) لد ر  لبيضاء).

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

26/1/2022)برقم)1174)8.
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 ONE SHOT SARL AU 
تعد6ل قانوني

للشركة)))) قررت  ملسيفة  لوحيدة 

ONE  SHOT SARL AU) لسيدة)

حسناء) لسليماني  إلدري�سي في تاريخ)

16/12/2021)ما 6لي):)

نقل  ملقر  ال تماعي  لرئي�سي) (-

للشركة):)

نقل  ملقر ال تماعي  ملو ود) (-

سابقا في:)37،)شارع مو�سى بن نصيف،)

 لد ر  لبيضاء.

إلى  لعنو ن  لتالي)):)93،)شارع عبد)

 ملومن،) لطابق)5،) لشقة رقم)14)،)

 لد ر  لبيضاء.))))

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

1179)8))في تاريخ26/01/2022 .
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KAALIX SARL
شركة محدودة  ملسئولية رأسمالها 

511.111 درهم   

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

لشركة) (2121 غشت) (26 بتاريخ)

KAALIX SARL،)صادق  لشركاء)على)

ما 6لي):)

من  لسيد) حصة  (23 تفويت) (-

 SOPI شركة) لفائدة  كو ش  توفيق 

،SARL

من  لسيد) حصة  (22 تفويت) (-

 SOPI شركة) لفائدة  حمودة  إلياس 

،SARL

من  لسيد) حصة  (23 تفويت) (-

 EASY لفائدة شركة) إلياس حمودة 

،CORNER SARL

بمبلغ) رأسمال  لشركة  خفض  (-

21.111)درهم،
بمبلغ) رأسمال  لشركة  رفع  (-

8.148,75)8)درهم،

إلى) رأسمال  لشركة  خفض  (-

511.111)درهم،

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة) (-

6وسف) موالي  شارع  (،(72 رقم) إلى 

 لد ر  لبيضاء،

من) (8 و) (7 و) (3 تعد6ل  لفصول) (-

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)3563.
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لوجيستيك ضمان سنتر.ذ.م.م  
 LOGISTIC DAMANE CENTER

Sarl

تنصي4 مسيف6ن  دد  
محضر  لجمع) بمقت�سى 

بصفة))  لعام  لعادي  ملنعقد 

لو يستيك) لشركة   ستثنائية 

 LOGISTIC سنتف.ذ.م.م) ضمان 

DAMANE(CENTER(Sarl)) ملؤرخ في)
20/05/2021))بالد ر  لبيضاء،)تقرر)

6لي:

وهما) ( مسيف6ن  دد) تنصي4  (-

 لسيد فضيلي عمر و لسيد فضيلي)

وديع.

في) باسم  لشركة  وعليه  لتوقيع 

 ميع  ملعامالت سيكون على  لشكل)

 لتالي:

عمر) فضيلي  طرف  لسيد  من 

بصفة منفردة

طرف  لسيد6ن) من  مزدوج  أو 

نجاح  إلدري�سي) و  وديع  فضيلي 

سيدي محمد.

تم  إل6د ع) (:  إل6د ع  لقانوني)

باملحكمة  لتجارية) لدى   لقانوني 

بتاريخ)24/11/2021  بالد ر  لبيضاء)

تحت عدد)773)81.
بمثابة مقتطف وبيان
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  FFICIENT FISCAL CONSULT
 EFISCO

ش.م.م رأسمالها 11.111) درهم 
 )) زنقة عمان  لد ر  لبيضاء

29- بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
سليمة) وهبت  لسيدة  (((-212(
أساخن) أسماء) و لسيدة  غورباج 
عبد) لصالح  لسيد  حصة  ((.111
سعيد) و لسيد  مسكيني   لسالم 
بالتالي) و  6قبالنهما  بوعثماني  للذ ن 
للقانون) و7) (6 تغييف  لفصلين)

 ألسا�سي.
-)كما قرر  لشركاء) لزيادة في رأس)
مائتي) إلى  ألف درهم  مائة   ملال من 

ألف درهم وإدخال شريك  د6د.
مو صلة) وقرر  لجمع  لعام  (-
ملهامه) عبد  لسالم  ملر بط   لسيد 

كمسيف وحيد للشركة.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
 12-12-2122 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)

تحت رقم)165))8
)من أ ل  لتخليص و  إلشهار)
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SOTASSAGRI S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

رأسمالها 211.111 درهم
 ملقر  لرئي�سي: دو ر آ6ت لفقيه بلد6ة 

 لرفيعة  لقلعة  لسر غنة
 RC : 3491 / Identifiant
 fiscal : 40434653 / ICE :

11(5((967111121
بيع  ألسهم - تعيين  ملد6رين.

ملحضر  ال تماع  لعام) وفًقا 
 21 في) عقد  غيف  لعادي  لذي 
شركة) قرر شركاء) (، (212( ديسمبف)

.SOTASSAGRI SARL
بيع  ألسهم:

مصطفى) للسيد  سهم  (352  -
وئام) لصالح  آلنسة   لسرغيني 

 لسرغيني.
مصطفى) للسيد  سهم  (352  -
حفصة) لصالح  آلنسة   لسرغيني 

 لسرغيني.
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مصطفى) للسيد  سهم  (352  -

مريم) لصالح  آلنسة   لسرغيني 

 لسرغيني

)تعود ملكيتها لشركة)
ً
- 681)سهما

 Sud(Atlas(d’Industrie(Alimentaire
لصالح  لسيد كمال  لطاهري

كمال) مد6رين:) لسيد  تعيين 

من) مغربي  لجنسية   لطاهري 

بصهريج) (22/8/1978 مو ليد)

إقامة) في  مقيم   لقلعة  لسر غنة،)

 زريس تجزئة بزكارن  لشقة)2))كليز)

مر كش.)حامل للبطاقة  لوطنيةرقم))

Y(35926

 لسيد عبد  لرز ق بالوي)،)مغربي)

 لجنسية)،)من مو ليد)1966/12/05،)
مقيم بالد ر  لبيضاء)34)زنقة  لعيون)

للبطاقة  لوطنيةرقم  لوزيسحامل 

BE444218

و43  و7) (6 تعد6ل قانوني للمو د)

وتحد6ث  لقو نين.

تعد6ل  لنظام  ألسا�سي)

و ملصادقة عليه

في) تم  إل6د ع  لقانوني  ثانًيا.)

 ملحكمة  البتد ئية لقلعة  لسر غنة)

في)25)6نا6ر)2122.

على  لسجل) تم  لتعد6ل  ثالثا.)

 لتجاري في)25)6نا6ر)2122)تحت رقم)

39)من  لسجل  لزمني.

555 P

GRILLAGE BLADI S.A.R.L
 لحل  ملبكر  للشركة

 وتصفيتها
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

برأس مال 11.111) درهم.
 ملقر  لرئي�سي: 1)زنقة  لحرية 

 لطابق 3  لشقة 5  لد ر  لبيضاء.

 RC : 511755  / IF

 : 50378335/I.C.E

:112875824111188

قر ر  لجمع  لعام) على  بناًء)

للمساهمين  ملنعقد)  الستثنائي 

و ه) على  تقرر  (،2122 6نا6ر) (5 في)

 لخصوص:

- لحل  ملبكر للشركة وتصفيتها؛

-)تعيين  لسيد عبد  لرحيم محيح)

مصفيا.
تعيين مقر  لتصفية ب1)زنقة) (-

5) لد ر) 3) لشقة)  لحرية  لطابق)

 لبيضاء

في) تم  إل6د ع  لقانوني  ثانًيا.)

في)  ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء)

))فبف 6ر)2122)تحت رقم)1844)8؛
تم تعد6ل  لسجل  لتجاري) ثالثا.)

 3952 تحت رقم) (2122 فبف 6ر) (( في)

من  لسجل  لزمني.
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 TEA WORLD COMPANY
شركــة  ذ ت مسؤولــــية محـــــدودة 

رأسمالها :   38.311.111

مقرها  ال تماعي :  5 زنقة عبد 

 لرحمان بن غز لة - سابقا : كبيتان 

بيفطروندو - 

عين  لبف ة –  لحي  ملحمدي  -  لد ر 

 لبيضـــــاء

 لزيــادة فــي رأســمال  لشــركــة
محضر  لجمع  لعـام) بمقت�سى 

بالد ر  لبيضاء)  الستثنـائـي  ملنعقد 
قـرر) (212( د نبف) ( (1( ( بتاريخ)

 TEA ( شركـاء) لشـركـة) باال ماع 

WORLD COMPANY))ما 6لي):)

رأسمال  لشركة) في  -) لزيــادة 

بمبلـغ)2.111.111))درهم لـرفعه من)

38.311.111)درهم إلى)51.311.111 

درهم وذلـك بإصد ر)21.111))حصة)

درهم للحصة) ((11  د6ـدة من فئة)

بالكامل) ( ومحـررة) مكتتــبـة   لو حـدة 

مـع)) مقـاصة  وذلك  عـــنـد  الكتتاب 

د6ــون مؤكــدة),)سائـــلــة وو  بــة  ألد ء)

وبالتالــي تعد6ـــل  لبند) ( علــى  لشركـة)

7)و)8)من  لقانون  ألسا�سي للشركة).

تـــم  ال6ــد ع  لقانوني بكتابة) وقد 

لـدى  ملحكمــة  لتجاريــة)  لضبط 

د ــنبف) ((3 بتاريــــخ) بالد ر  لبيـــضاء)

)212)تحت عدد):65)814. 
))نسخـــــة قصـد  لبيــــان
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AGRIFOURNI SARLAU
شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

شريك وحيد رأسمالها 1.111) درهم

 ملقر  ال تماعي:  قامة د6ار كنزة 

عمارة رقم 4)  ملجموعة ) محل رقم 

2 بني 6خلف  ملحمد6ة 

رقم  لسجل  لتجاري: 28119

تفويت  لحصص  ال تماعية
قرر  لجمع  لعام  الستثنائي)

 212( د نبف) (31 بتاريخ)  ملنعقد 

AGRIFOURNI SARLAU لشركة)

ذ ت) محدودة  ملسؤولية  شركة 

شريك وحيدما6لي):

-) ملو فقة على تفويت)11))حصة)

  تماعية مملوكة للسيد عبد  لكبيف)

محمد) لفائدة  لسيد   لسليماني 

مصو ب.

على  ستقالة  ملسيف) -) ملو فقة 

عبد  لكبيف  لسليماني.

مصو ب) محمد  تعيين  لسيد  (-

غيف) ملدة  للشركة  وحيد  كمسيف 

محددة.

-) ميع  لعقود الد رية و ملصرفية)

طرف) من  توقع  للشركة  و لتجارية 

و ملسيف  لوحيد  لسيد)  لشريك 

محمد مصو ب.

تحد6ث  لقانون  لتأسي�سي) (-

للشركة.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 

للمحكمة  البتد ئية)  لضبط 

 2122 6نا6ر) (21 بتاريخ) باملحمد6ة 

تحت رقم)9)).
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 GLOBE EVENT AND

DESIGN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

رأسمالها 11.111) درهم

س.ت: 247795

 ،II ملقر  ال تماعي: إقامة روماندي 

شارع بئف  نز رن، برج وليلي،  لطابق 

4، شقة )4  لد ر  لبيضاء

بمقت�سى  لجمع  لعام)

بتاريخ) بالبيضاء)  إلستثنائي  ملنعقد 

05/04/2021،)قرر  لشركاء)ما 6لي:

محمد) تعيين  لسيد  قبول  (- (

كشريك) حبيبي   لسعيد  لتدالوي 

 د6د.

من  لسيد) حصة  ()511( بيع) (-

محمد) إلى  لسيد  حسن  لور دي 

 لسعيد  لتدالوي حبيبي.

قبول  لسيد6ن حسن  لور دي) (-

محمد  لسعيد  لتدالوي) و  لسيد 

قانونيين  د6د6ن) كمسيف6ن  حبيبي 

للشركة.

للشركة) تغييف  لشكل  لقانوني  (-

ليصبح شركة ذ ت مسؤولية محدودة

باملحكمة) تم  ال6د ع  لقانوني 

بتاريخ   لتجارية  لد ر  لبيضاء)

تحت  لرقم) (212( 6ونيو) (14  

1178(275

 ملمثل  لقانوني للشركة

حسن  لور دي
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JOUSSOUR PARC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها 11.111) درهم

س.ت: 247795

 ملقر  ال تماعي: شارع بئف  نز رن، 

إقامة روماندي II، برج  الندلس ، 

 لطابق 4، شقة 44  لد ر  لبيضاء

بمقت�سى قر ر ت  لشريك  لوحيد)

بتاريخ)07/10/2021،) تخد)) لشريك)

 لوحيد  لقر ر ت  لتالية:

-))تمد6د غرض  لشركة  إل تماعي)

إلى  لتالي:)منعش عقاري.
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باملحكمة) تم  ال6د ع  لقانوني 
بتاريخ   لتجارية  لد ر  لبيضاء)
تحت  لرقم) (212( نونبف) (23  

1181(3(4
 ملمثل  لقانوني للشركة

حسن  لور دي
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  SENATOR  IMMOBILIER
شركة مجهول  السم

رأسمالها: 4.111.111 درهم.
 ملقر  ال تماعي: كلم 5) عين حرودة 

 ملحمد6ة  لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري رقم 61649)  

محضر  لجمع) بمقت�سى 
بـتـاريـخ)  لعام  الستثـنائي  لـمـنعــقد 

25/12/2021)قرر شركاء)شركة
  SENATOR IMMOBILIER  SA

رأس  ملال) زيادة  على  ثر  (-
إلى) درهم  (4.111.111 من)  لشركة 
تعد6ل) تم  درهم.) ((2.111.111

 ملادتان)7)و9)من  لنظام  ألسا�سي.)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
رقم))) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
817391)وذلك بتاريخ)2022/01/05.
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  ARSAT ENNAKHIL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها:)11.11.11))درهم.
شارع) (52  ملقر  ال تماعي:)

 لزرقطوني  لطابق)7) لد ر  لبيضاء)
 لسجل  لتجاري رقم))87)31

محضر  لجمع) بمقت�سى 
بـتـاريـخ)  لعام  الستثـنائي  لـمـنعــقد 
شركة) شركاء) قرر  (16/12/2021

 ARSAT  ENNAKHIL
من  لنظام) (7 تعد6ل  ملادة) تم  (-
 ألسا�سي  ثر زيادة رأس  ملال  لشركة)
 (.(11.111 درهم إلى) ((11.111 من)

درهم))
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
رقم))) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
49)817)وذلك بتاريخ)2022/01/04.
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  ZAIDOUNE  INVEST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها: 21.111) درهم.
 ملقر  ال تماعي: 52 شارع  لزرقطوني 

 لطابق 7  لد ر  لبيضاء
  لسجل  لتجاري رقم 297645

محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 
 19 بـتـاريـخ)  الستثـنائي  لـمـنعــقد 
شركة) شركاء) قرر  (212( (/(2/

ZAIDOUNE INVEST
من) و7) (6 تعد6ل  ملادتين) تم  (-
 لنظام  ألسا�سي  ثر زيادة رأس  ملال)
إلى) درهم  ((21.111 من)  لشركة 

511.111)درهم))
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
رقم))) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
49)817)وذلك بتاريخ)2022/01/04.
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 BEN TACHFINE TRADING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها: 51.111 درهم.
 ملقر  ال تماعي : 493، أبن تاشفين، 

 لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري 292683

تغيف مقر  لشركة
محضر  لجمع  لعام) بمو 4 
بـتـاريـخ)  الستثـنائي  لـمـنعــقد 
 BEN شركة) قررت  (27/09/2021
TACHFINE TRADING))شركة ذ ت)

مسؤولية محدودة))ما 6لي.
-)تغيف مقر  لشركة إلى):)حي  ملسيفة)

أكاد6ر
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 لتجارية))بأكاد6ر تحت رقم)17691) 

وذلك بتاريخ)14/12/2021
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 NOBLE IMMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
رأسمالها: 11.111.11) درهم.

 ملقر  ال تماعي : 493، أبن تاشفين، 
 لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري )3431)
تغيف مقر  لشركة

محضر  لجمع  لعام) بمو 4 

بـتـاريـخ)  الستثـنائي  لـمـنعــقد 

 NOBLE(27/09/2021)قررت شركة

مسؤولية) ذ ت  شركة  (IMMO

محدودة))ما 6لي.

-)تغيف مقر  لشركة إلى):)حي  ملسيفة)

أكاد6ر

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجارية))بأكاد6ر تحت رقم))1769) 

وذلك بتاريخ)14/12/2021
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SIRA IMMO سيرا ايمو
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها: 1.111) درهم.

 ملقر  ال تماعي: مركز موريش   39 

شارع اللة  لياقوت  لد ر  لبيضاء.

 لسجل  لتجاري رقم 33))51

تفويت  لحصص 
خالل  لجمع  لعام  الستثـنائي)

ذ ت)) شــركـة  سيف   6مو  لشركة:)

مـســؤولـيـة مـحـدودة  لـمـنعــقد بـتـاريـخ)

على) صادق  لشركاء) (04/01/2022

ما6لي:)

)()تفويت  لحصص):

مساعد) رشيد  تفويت  لسيد  (-

)51()حصة  لذي 6ملكها في  لشركـة)

ناضف) بوشعي4  لفائدة  لسيد 

و لسيد محمد نزيه ما ترت4 على ذلك)

) لنظام) من) (7 و) (6 تعد6ل  ملادتين)

 ألسا�سي؛

 ستقالة  لسيد رشيد مساعد من)

ذلك) على  ترت4  ما  كمد6ر؛) منصبه 

تعد6ل  ملادة)5))من  لنظام  ألسا�سي

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

))8186)وذلك بتاريخ)17/01/2022
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KMG AUTO 
تعد6الت قانونية للشركة .

للشركة) قرر  ملساهم  لوحيد 

في  لجمع  لعام) قباج  خالد   لسيد 

ليوم))2-212)-31: 

))() لزيادة رأس  ملال):)
مال  لشركة)) رأس  في  -) لزيادة 
مائة) )ثمان  درهم) (811.111 بمبلغ)
 211.111 إلى) إلضافتها  درهم() ألف 
ولتصبح)) درهم() ألف  )مئتي  درهم)
111.111.))درهم)))مليون درهم(.)من)
8111)سهم  د6دة من) خالل إنشاء)
درهم للسهم  لو حد على) ((11 فئة)
سبيل  لتعويض  ملستحق للحساب)
 7 و) (6 وبالتالي تعد6ل  ملو د)  لجاري،)
من  لنظام  ألسا�سي للشركة))لتصبح)

كالتالي)):
 ملادة)6):) لسيد))خالد قباج،) ل4)
إلى)) لشركة مبلغ)111.111.)))درهم.)
رأس  ملال  ال تماعي) (:7  ملادة)
 (.111.111 في مبلغ) للشركة محدد 
درهم))مليون درهم(.)وهي مقسمة إلى)
)عشرة ألف()سهم من فئة) ((1.111
)11))درهم()للسهم  لو حد،)ودفعت)
خالد) ) لسيد  طرف) من  بالكامل 
للشركة،) قباج، ملساهم  لوحيد 
قد) هذه  ألسهم  مساهمته.) مقابل 

أصبحت مرقمة من)))إلى)1.111). 
طرف) من  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالد ر  لبيضاء)  ملحكمة  لتجارية 
تاريخ) في  (8(1786 رقم) تحت 

31/01/2022
567 P

 MOSA FLORE SARL شركة
AU

تحويل  ملقر
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر  لشريك  لوحيد) (24/09/2021
 MOSA FLORE SARL AU لشركة)

ما 6لي):
من) مقر  لشركة  تحويل  (-
عمارة  لدر ركة رقم)  لعنو ن  لكائن:)
42، لطابق)2،)شارع يعقوب  ملنصور)
ضيعة) (: إلى  لعنو ن  لتالي) مر كش 
بوسحاب،) ماعة) دو ر   لقصور 

 لسعادة،)عمالة))مر كش  ملنارة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) بمر كش   لتجارية 
09/11/2021))))تحت عدد)29325).
568 P
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 Société  SPEED SPLASH
 SARL A ASSOCIE UNIQUE

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر  لشريك  لوحيد) (22/12/2021
 SPEED SPLASH SARL A لشركة)

ASSOCIE UNIQUE))ما 6لي):
-)قبول عقد  لبيع  ملبفم بين  لسيد)
6حيى  لجماري لفائدة  لسيد لعشيفي)

عماد بحصة)51)سهم.
-)قبول عقد  لبيع  ملبفم بين  لسيد)
لفائدة  لسيد) ميلودي  6اسين  6ت 

لعشيفي عماد بحصة)51)سهم
6حيى) -) ستقالة  لسيد ن 
و 6اسين  6ت ميلودي من) (  لجماري)

مهمة  لتسييف.
لعشيفي) 6صبح  لسيد  وبذلك  (-
في) حيد   و  وشريكا  مسيف   عماد 
6صبح  لشكل) وبالتالي   لشركة.)
ذ ت) م  م  ش  (: ( للشركة)  لقانوني 

 لشريك  لوحيد.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) بمر كش   لتجارية 

14/01/2022)تحت عدد)788)3)
569 P

BUSINESS CASABLANCA 2S
شركة  ملساهمة برأسمال 

2.111.111 درهم
 ملقر  لرئي�سي: 56) تقاطع شارع 

يعقوب  ملنصور وشارع أبو سفيان 
 لثوري -  لد ر  لبيضاء

RC: 160773  لد ر  لبيضاء 
IF: 1105409 

تعيين نائ4  لرئيس  لتنفيذي
بعد عقد خاص بتاريخ))2)سبتمبف)
عين مجلس  إلد رة  لسيد.) (، (212(
من) (Olivier( SOULA أوليفييه سوال)
وحامل  و ز)  لجنسية  لفرنسية 
 لسفر  لفرن�سي رقم)CL63275 (3)؛)

كنائ4 للمد6ر  لعام.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

26/01/2022)تحت رقم)1)11)8.
570 P

BUSINESS CASABLANCA 2S

شركة  ملساهمة برأسمال 

2.111.111 درهم

 ملقر  لرئي�سي: 56) تقاطع شارع 

يعقوب  ملنصور وشارع أبو سفيان 

 لثوري -  لد ر  لبيضاء

RC: 160773  لد ر  لبيضاء 

IF: 1105409 

 ستقالة مد6ر
بتاريخ) خاص  عقد  نها6ة  في 

قرر  لجمع) (،212( فبف 6ر) ((9

قبول  ستقالة)  لعام  لعادي 

ليتو))) إ6مانويل  سيباستيان   لسيد 

Sébastien(Emmanuel(LITOU)من)

منصبه كمد6ر.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

25/1/2022)تحت رقم)819747.

571 P

 DATA BASE FACTORY

MAROC CALL CENTER SA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة برأس 

مال 4.111.111 درهم

 ملقر: 27 شارع  لزرقطوني  لد ر 

 لبيضاء

-RC(N ° 136.109  لد ر  لبيضاء- 

 ملعرف  لضريبي: 188369)

تعيين نائ4  لرئيس  لتنفيذي
بعد عقد خاص بتاريخ))2)سبتمبف)

عين مجلس  إلد رة  لسيد.) (، (212(

من) (Olivier( SOULA أوليفييه سوال)

وحامل  و ز)  لجنسية  لفرنسية 

 لسفر  لفرن�سي رقم)CL63275 (3)؛)

كنائ4 للمد6ر  لعام.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

25/1/2022)تحت رقم)819748.

572 P

 DATA BASE FACTORY
MAROC CALL CENTER SA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة برأس 
مال 4.111.111 درهم

 ملقر: 27 شارع  لزرقطوني  لد ر 
 لبيضاء

-RC(N ° 136.109  لد ر  لبيضاء- 
 ملعرف  لضريبي: 188369)

 ستقالة وتعيين مد6ر
 (9 بتاريخ) خاص  عقد  نها6ة  في 
قرر  لجمع  لعام) (، (212( فبف 6ر)

 لعادي ما 6لي:
))-) ستقالة  لسيد)/)سيباستيان)
 Sébastien ليتو) إ6مانويل 
منصبه) من  (Emmanuel( LITOU

كمد6ر
2)-)تعيين  لسيد ماكسيم مارسيل)
 Maxime( Marcel د6د6ر)  يف ر 
Gérard DIDIER)حامل  و ز  لسفر)
د ئم) كممثل  (FV27538  (5 رقم)
(،(Comdata(Holding(France(لشركة
)من  لسيد سيباستيان إ6مانويل)

ً
بدال

Sébastien(Emmanuel(LITOUليتو
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

24/01/2022)تحت رقم)819525.
573 P

 DATA BASE FACTORY
MAROC SA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
 برأس مال 311.111  درهم

 ملقر: شارع  ملوحد6ن إقامة 
كريستال 2- / رقم -)  لطابق  لثاني 

- مارينا  لد ر  لبيضاء
RC(N ° 341.123  لد ر  لبيضاء- 

 ملعرف  لضريبي: 8727199)
 ستقالة مد6ر

بتاريخ) خاص  عقد  نها6ة  في 
قرر  لجمع) (،212( فبف 6ر) ((9
قبول  ستقالة)  لعام  لعادي 
ليتو) إ6مانويل  سيباستيان   لسيد 
Sébastien(Emmanuel(LITOU)من)

منصبه كمد6ر.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

24/01/2022)تحت رقم)9)8195.
574 P

 DATA BASE FACTORY
MAROC SA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة برأس 
مال 311.111  درهم

 ملقر: شارع  ملوحد6ن إقامة 
كريستال 2- / رقم -)  لطابق  لثاني 

- مارينا  لد ر  لبيضاء
RC(N ° 341.123  لد ر  لبيضاء- 

 ملعرف  لضريبي: 8727199)
تعيين نائ4  لرئيس  لتنفيذي

بعد عقد خاص بتاريخ))2)سبتمبف)
عين مجلس  إلد رة  لسيد.) (، (212(
من) (Olivier( SOULA أوليفييه سوال)
وحامل  و ز)  لجنسية  لفرنسية 
 لسفر  لفرن�سي رقم)CL63275 (3)؛)

كنائ4 للمد6ر  لعام.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

24/01/2022)تحت رقم)7)8195.
575 P

WINNER CALL SA
شركة  ملساهمة برأسمال 

111.111.) درهم
 ملقر: 47 زنقة عالل بن عبد هللا 
 لطابق  ألول رقم -)  لد ر  لبيضاء

RC رقم 34.493) -  لد ر  لبيضاء - 
رقم  لتعريف  لضريبي: 132896)

تعيين نائ4  لرئيس  لتنفيذي
بتاريخ خاص  عقد  نها6ة   في 
مجلس) عين  (،212( سبتمبف) (2(  
 Olivier( SOULAإلد رة  لسيد 
حامل  و ز)  لفرن�سي  لجنسية،)
cl63275؛)  (3  لسفر  لفرن�سي رقم)

كنائ4  لرئيس  لتنفيذي.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

24/01/2022)تحت رقم)8)8195.
576 P
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WINNER CALL SA
شركة  ملساهمة

 برأسمال 111.111.) درهم

 ملقر: 47 زنقة عالل بن عبد هللا 

 لطابق  ألول رقم -)  لد ر  لبيضاء

RC رقم 34.493) -  لد ر  لبيضاء - 

رقم  لتعريف  لضريبي: 132896)

 ستقالة وتعيين مد6ر
 (9 بتاريخ) خاص  عقد  نها6ة  في 

قر  لجمع  لعام) (،212( فبف 6ر)

 لعادي ما 6لي:

))-) ستقالة  لسيد)/)سيباستيان)

 Sébastien ليتو) إ6مانويل 

منصبه) من  (Emmanuel( LITOU

كمد6ر

2)-)تعيين  لسيد ماكسيم مارسيل)

 Maxime( Marcel د6د6ر)  يف ر 

رقم) بجو ز  لسفر  (Gérard DIDIER

لشركة) د ئم  كممثل  ((5FV27538

(
ً
بدال (، (Comdata( Holding( France

من  لسيد سيباستيان إ6مانويل ليتو

Sébastien(Emmanuel(LITOU

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

24/01/2022)تحت رقم)819524.

577 P

 MEDIA INVESTMENT

GROUP SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة، 

رأسمالها 11.111).درهم

 مقرها  ال تماعي: 265 شارع 

 لزرقطوني   لطابق 9   لرقم 92 

 لبيضاء

  لسجل  لتجاري )29225

 ستقالة مسيف 
محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 

6وم)  لعادي  ملنعقد  ستثنائيا 

) لوحيد)) قرر  لشرك) (،1/11/2021

 MEDIA INVESTMENT لشركة)

GROUP(sarl(au) ملعرفة بأسها أعاله)

ما 6لي:

على  ستقالة  لسيد) -) ملو فقة 

 Pascal( Christophe( Gabriel

  BULTHUIS AURENCHE)و  لسيدة)

منصبهما)) من  (Ghislaine( Natalie

كمسيف6ن لشركة)

 Pascal وتعين  لسيد) (-

 Christophe( Gabriel( AURENCHE

كمسيف وحيد لشركة)

بكتابة) تّم) إل6د ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت) (17/01/2022 بتاريخ)  لبيضاء)

عدد)818523

578 P

SOLUWEB

sarl(au

شركة ذ ت مسؤولية محدودة، 

رأسمالها 1.111).درهم

مقرها  ال تماعي:   قامة نزهة 5  

 لرقم 3  شارع  طانطان بوركون 

 لبيضاء

 لسجل  لتجاري 245943

 تغيف  ملقر  ال تماعي

محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 

6وم)  لعادي  ملنعقد  ستثنائيا 

) لوحيد) قرر  لشريك) (،1/10/2021

 لشركة))) لسيد  مين)) لشريبي)

تغيف  ملقر  ال تماعي من  قامة) ( (-

طانطان) ( شارع) ( (3 ) لرقم) (5 نزهة)

بوركون  لبيضاء) لى)357)شارع محمد))

  21 1)) لشقة) ) لطابق)  لخامس)

فضاء)أ/1)) لبيضاء)

بكتابة) تّم) إل6د ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت) (09/01/2021 بتاريخ)  لبيضاء)

عدد)813791

579 P

SOLUWEB
sarl(au

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
رأسمالها 1.111) درهم

 ملقر  ال تماعي : 357 شارع محمد  
 لخامس   لطابق 1)  لشقة 21  

فضاء أ/1)  لبيضاء
 لسجل  لتجاري.  245943
تفويت حصص   تماعية

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملنعقد بتاريخ)25/10/2021)لشركة))

SOLUWEB(sarl(au)ش.م.م ما 6لي):
حصة) تفويت  على  -) ملو فقة 
) لسيد)   تماعية مملوكة من طرف)
) لشريبي لفائدة  لسيد))سعيد)  مين)

ملام)))
-) ستقالة  لسيد).) مين)) لشريبي..)

من مهامه كمسيف للشركة
-)تعيين  لسيد سعيد ملام)))كمسيف)

وحيد للشركة ملدة غيف محددة
-)تحين  لنظام  السا�سى لشركة)

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بالد ر) للمحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم) تحت  (29/12/2021  لبيضاء،)

.81645(
580 P

 DOS SANTOS MEDICAL
EQUIPEMENT SARL

نقل مقر  لشركة
تقرير) أحكام  بمو 4 
في  لد ر) (06/07/2006 بتاريخ)
لشركة))  لبيضاء،) ال تماع  لعام 
 DOS SANTOS MEDICAL
رأسمالها) (EQUIPEMENT SARL
3)مكرر) مقرها) درهم  ((.111.111
مارس)) (2 حي) نورة  إقامة  روم  زنقة 

 لد ر  لبيضاء)قررت ما 6لي:
-)نقل مقر  لشركة:

من:)3)مكرر زنقة روم إقامة نورة)
حي)2)مارس)) لد ر  لبيضاء

زنقة) (6 إلى  لعنو ن  لجد6د:)
-) لد ر) حي  ملستشفيات) موسولي 

 لبيضاء.

و ملسائل) -) لصالحيات  لخاصة 

 ملتنوعة.

في) تحرير  لسجل  لتجاري  تم 

في  لد ر  لبيضاء)  ملحكمة  لتجارية 

رقم) تحت  (25/07/2006 بتاريخ)

77959) ال6د ع تحت رقم)281268.

581 P

 STE ELECTRICITE 

  TUYAUTERIE

 INDUSTRIELLE ET

CONSTRUCTION M

 E(T(I(C(M   S.A.R.L

 لتجاري  لسجل )43549.     

 لحل  ملسبق للشركة

ب) مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 4 

مسجل) و  بالبيضاء) (28/12/2021

تحرير) تم  (12/01/2022 بتاريخ)

قر ر   لشريك  لوحيد) محضر 

للشركة))حيت تقرر ما 6لي:

-) لحل  ملسبق للشركة

مرو ن  حمامة) تعيين  لسيد  (-

رقم) للبطاقة  لوطنية   لحاملة 

BK261491

81) لطابق) رقم) ب  و لساكن 

) لد ر) مد6ونة) مجمع  لسالم   ألول 

 لبيضاء)  كمصفي للشركة).)

مركز) مقر  لتصفية:) تحد6د 

 لرياض))6)،)ز وية شارع اللة 6اقوت)

69) لطابق) رقم) ومصطفى  ملعاني 

 لثاني بالد ر  لبيضاء

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ) بالبيضاء)  لتجارية 

19/01/2022)تحت رقم)5))819 

(/43549(  لسجل  لتجاري:)

بالد ر  لبيضاء

582 P
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STUDEC MAROC
إنهاء وإغالق   لشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمو 4 
ديسمبف) (2( في) بالد ر  لبيضاء)
6وم بنفس  ملد6نة  ومسجل  (،212( 
 )2)6نا6ر)2122،)قرر مساهمو شركة)
شركة محدودة) (STUDEC MAROC
:) لد ر) في)  ملهام ذ ت  ملقر  لرئي�سي 
شارع محمد  لخامس) (97  لبيضاء،)

ورأسمالها)11.111))درهم ما 6لي):
نهائي لشركة) إغالق وشط4  (- ((

.STUDEC MAROC
 إل6د ع):)تم  إل6د ع  لقانوني لدى)
باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 
 2122 6نا6ر) (26 6وم) بالد ر  لبيضاء)

تحت رقم))117)8.
583 P

شركة حيسوف كونفكسيون
 STE HAISSOUF CONFECTION

SARL AU
 ملقر  لرئي�سي مجموعة  لتقدم 

مدخل 7)-2  لطابق 2  لبف نو�سي 
 لد ر  لبيضاء 

 لسجل  لتجاري 439839
حل  لشركة

محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 
في) للشركة  ملؤرخ   الستثنائي 
بمقرها) و  ملنعقد  (27/12/2021

 ال تماعي تقرر ما 6لي:)
-))تصفية  لشركة بصفة مسبقة)

ألو نها.
عبد) حيسوف  تعيين  لسيد  ( (-
مومن) سيدي  ( ب)  لنبي  لقاطن 
) لدر) ( ((6 ( 63) لزنقة)  لقد6م  لرقم)

 لبيضاء)للقيام بالتصفية)).
تعيين  ملقر  ال تماعي مجموعة) (-
2) لبف) 7)-2) لطابق)  لتقدم مدخل)
نو�سي)))) لدر  لبيضاء)كمقر لتصفية)

 لشركة.
بالـمحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ)  لتجارية  لد ر  لبيضاء)

24/01/2022)تحت رقم))81956.
584 P

 RANCIADAM S.A.R.L
D’Associé unique

  RC : 369079  / IF : 20737668
/I.C.E :001870949000037

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
للشريك  لوحيد برأس مال 

11.111) درهم.
 ملقر  لرئي�سي: 8) زنقة  بن بطوطة 

 لد ر  لبيضاء.
 لحل  ملبكر للشركةوتصفيتها

قر ر  لجمع  لعام) بعد  (:
ً
أوال

 الستثنائي للمساهم  لوحيد  ملنعقد)
في)25)ديسمبف))212)،)تقرر على و ه)

 لخصوص:
)-) لحل  ملبكر للشركة وتصفيتها؛
شنوف) حسين  تعيين  لسيد  (-2

مصفي للشركة
بالد ر) مقر  لتصفية  تعيين  (- (3

 لبيضاء)8))زنقة  بن بطوطة.
في) تم  إل6د ع  لقانوني  ثانًيا.)
في)  ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء)
))فبف 6ر)2122)تحت رقم)1843)8)؛

على  لسجل) تم  لتعد6ل  ثالثا.)
تحت) (2122 فبف 6ر) (1( في)  لتجاري 

رقم)3931)من  لسجل  لزمني.
585 P

 THE WALL GAMES  SARL
AU

شركـــــة  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  
للشريك  لوحيد

في) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
باملقر  ال تماعي) (21/12/2021
عزيز) زنقة  (،(( بالد ر  لبيضـــــــــــــــاء)
بالل  لطابق)) لخامس)) لد ر  لبيضاء))
 3M للشركة) ( تقرر  لحــل  ملسبق)

SARL A.U.)كالتالي):)
))-)تاريخ  لحل)):)21/12/2021                             
عملية  لحل) عن  -) ملسؤول  (2
طريق) ( :) لسيد) للشركة)  ملسبق 

بومهاوس)
(،(( (: للحل) -) ملقر  إل تماعي  (3
) لخامس)) عزيز بالل  لطابق) ( ( زنقة)

 لد ر  لبيضاء).

تم  إل6د ع) (: -) إل6د ع  لقانوني) (4
كتابة  لضبط) لدى   لقانوني 
للد ر  لبيضاء) باملحكمة  لتجارية 
عدد) تحت  (25/01/2022 بتاريخ)
تحت) ( و لسجل  لتجاري) ( (81977(

عدد))2954.
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف)

586 P

MASTER ICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها: 11.111) درهم.
 ملقر  ال تماعي : شارع أبو هد6ل 

عالف،  إلقامة سلمى  لطابق  ألول 
غوتييه  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري355433
حل  لشركة 

محضر  لجمع) بمقت�سى 
بتاريخ)  لعام  الستثنائي  ملنعقد 

21/12/2021)قرر  لشركاء)
-)حل  لشركة قبل  ألو ن

باملقر) مقر  لتصفية  تحد6د  (-
هد6ل) أبو  شارع  للشركة   ال تماعي 
عالف،) إلقامة سلمى  لطابق  ألول)

غوتييه  لد ر  لبيضاء)
زكرياء) محمد  تكليف  لسيد  (-
طرف  لجمع  لعام) من  كيف ن   بن 
كمسؤول بعملية  لتصفية إلى غا6ة)

 نتهائها
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
48)817)وذلك بتاريخ)04/01/2022 
587 P

EVOLYS SARLAU شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بالشريك  لوحيد
تصفية وحل  لشركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
قرر لشريك  لوحيد) (14/06/2021
شركة) (EVOLYS  SARL AU لشركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودةبالشريك)
درهم)) ((11.111  لوحيدرأسمالها)
مقرها  ال تماعي تجزئة 6وسف زنقة)

ليبيفقم)))22) لد ر  لبيضاء)ما 6لي:

-)تصفية وحل  لشركة.

متوكيل) رشيد  تعيين  لسيد  (-

رقم) لبطاقة  لوطنية   لحامل 

G(28222)و لقاطن بشارع  لهاشيمي)

كليفورنيا  لد ر) (( رقم)  لفياللي 

 لبيضاء)كمصفي للشركة.

بمقر) مقر  لتصفية  تحد6د  (-

عنو ن  لشركة.

كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت) (23/09/2021 بتاريخ)  لبيضاء)

رقم)793861.

588 P

 AQUASOLARIS شركة

SARLAU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بالشريك  لوحيد

تصفية و حل  لشركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

قرر لشريك  لوحيد) ( (14/06/2021

 AQUASOLARIS SARLAU لشركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

بالشريك  لوحيد رأسمالها)11.111) 

تجزئة) مقرها  ال تماعي  ( درهم)

22) لد ر) ( ( رقم) ليبي  زنقة  6وسف 

 لبيضاء)ما 6لي:

-)تصفيةوحل  لشركة.

متوكيل) تعيين  لسيدرشيد  (-

لبطاقة  لوطنيةرقم)  لحامل 

شارع) ب  و  لقاطن  (G(28222

)كليفورنيا) رقم) (  لهاشيمي  لفياللي)

 لد ر  لبيضاء)كمصفي للشركة.

بمقر) مقر  لتصفية  تحد6د  (-

عنو ن  لشركة.

كتابة) لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت) (23/09/2021 بتاريخ)  لبيضاء)

رقم)793868.

589 P
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 SIH MAROC DISSOLUTION
ش.م.م.

 لفك  ملسبق للشركة
محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 
25)أكتوبر)212،)  لإلستثنائي بتاريخ)
باملقر  إل تماعي لشركة إس إي أش)

ش.م.م.)تم تقرير مــا6لي):
-) لفك  ملسبق للشركة

أولبفيي) سلط  ملسيف  توقيف  (-
لوط و تعيينه مصفي للشركة

لتصفية  لشركة:) تتبيث  ملقر  (-
باب  ملنصور) زنقة  (3 دونفا) بورت 

عمارة س  لد ر  لبيضاء.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 لضبط بالد ر  لبييضاء،)في تـــاريخ)26 

6نا6ر)2122،)تحت  لرقم)1181)8.
590 P

 KHALIFA TECH شركة
S.A.R.L AU

لشركة)) لقر ر  لجمع  لعام  تبعا 
)شركة) (KHALIFA TECH SARL AU
رأسمالها) ( ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
مقرها  ال تماعي) و  درهم  (,(1.111
))2,) لعطاوية,) رقم) تجزئة  لزهرة 
 (2 بتاريخ) تقرر  قلعة  لسر غنة 

6نا6ر2122 :
-)حـل  لشركــة

-)تعيين مقر  لشركة,))كمحل لحل)
 لشركة))))))))))))))

عي�سى) شتاكيف  ( تعيين  لسيد) (-
لحل  لشركة

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 24 6وم) بقلعة  لسر غنة   البتد ئية 

6نا6ر2122))تحت رقم)37/2022. 
591 P

DIRMAN
إنهاء و إغالق  لشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمو 4 
 05/09/2021 6وم) بالبيضاء)
6وم) بنفس  ملد6نة  مسجل  و 
قرر مساهمو شركة) (،15/12/2021
DIRMANشركة محدودة  ملهام ذ ت)
) ملقر  لرئي�سي))  لشريك  لوحيد ذ ت)

شارع محمد) (97 :) لد ر  لبيضاء،) في)

درهم) ((1.111 ( ورأسمالها) (  لخامس)

ما 6لي):)

نهائي لشركة)))) إغالق و شط4  (-(
 DIRMAN

 إل6د ع):)تم  إل6د ع  لقانوني لدى)
باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 
 03/02/2022 6وم) بالد ر  لبيضاء)

تحت رقم)274))8 
للنشر و  لبيان.

592 P

 SOCIÉTÉ   REGLAGE
  PARALELLISME AUTO

S.A.R.L
حل  لشركة

محضر   تماع  لجمع) بمو 4 
 REGLAGE  لعام  الستثنائي لشركة)
بتاريخ) (PARALELLISME AUTO
14/01/2022،)شركة ذ ت مسؤولية)
  (11.111 محدودة برأس مال قدره)
في) 6قع مكتبه  ملسجل  درهم.) لذي 
 91 رقم) ((1 شارع  لفور ت  لزنقة)
مكرر  لحي ملحمدي  لد ر  لبيضاء،)

قرر:
-) لحل  ملبكر للشركة)؛

-) لتعيين كمصفى  لسيد))شكري)
عبد  لرحيم.

6كون مقر  لتصفية على  لنحو) (-
 (1 شارع  لفور ت  لزنقة)  لتالي:)
-) لد ر) مكرر  لحي ملحمدي) (91 رقم)

 لبيضاء.
تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة)
بتاريخ:) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

2022/01/31)تحت رقم)1639)8.
593 P

PAN AM TRANSPORT
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها 11.111) درهم

ز وية زنقة بني عميف وشارع كلميمة 
إقامة حيضر  اسم )  لطابق  لر بع 

رقم 21  لد ر  لبيضاء
رقم  لسجل  لتجاري))37274

حل  لشركة
بمقت�سى  لجمع  لعام غيف  لعادي)

بتاريخ)7)6نا6ر)2122)قرر شركاء)

 PAN AM TRANSPORT شركة)
محدودة  مسؤولية  ذ ت   SARL
عنو ن  درهم   (11.111 رأسمالها 
بني  زنقة  ز وية   : مقرها  ال تماعي 
حيضر  إقامة  كلميمة  وشارع  عميف 
 اسم )  لطابق  لر بع رقم 21  لد ر 

 لبيضاء، ما 6لي :
حل  لشركة.

تعيين  لشخص  ملكلف 
بالتصفية.

تحد6د مكان  لتصفية.
في  ملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819997.
594 P

DOUHAL OPTIC
SARL AU

RC 4943
 لعنو ن  : زنقة  بن عمر ن    رقم 67   

 لفقيه بن صالح  
تم  نشاء) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة ذ ت  ملسؤولية)) ملحدودة د ت)
) لخصائص)  لشريك  لوحيد))تحمل)

 لتالية):
 DOUHAL OPTIC (:  لتسمية)

.SARL AU
)رقم) ( ( )بن عمر ن) :)زنقة)  لعنو ن)

67))) لفقيه بن صالح.
) لغــرض):))نضارتي.

رأس  ملــال):)511111)درهم.
 لسنة  ملـالية):) لسنة  مليالد6ة.

مدة  لشركة):)99)سنة.
 ملسيف):)دوحال عبد  لغني.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
تحت) ( ( ) لفقيه بن صالح)  البتد ئية)

رقم))9).
1 C

 TZ-MAROC
SARL AU

عليه) مصادق  عقد  بمقت�سى  (
بتاريخ))18/01/2022))بالد ر  لبيضاء))
تم وضع  لنظام  ألسا�سي لشركة ذ ت)
وحيد) لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

و لتي تحمل  لخصائص))) لتالية):

 TZ-MAROC  SARL(:((لتسمية ((

.AU

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لقانونية)

 ملسؤولية  ملحدودة لشريك وحيد

بيع-شر ء) (:  لهدف  ال تماعي)

وتوزيع مو د  لتنظيف.
رأس  ملال):)حدد رأسمال  لشركة)

محمد) 6د  في  درهم  ((11111 بمبلغ)

توز ني)11111))درهم.

من) سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنهائي.

 3( 6نا6ر إلى) (( :)من)  لسنة  ملالية)

ديسمبف من كل عام.

بقعة) (2 :) لوحدة)  ملقر  ال تماعي)
رقم)6))) لدروة برشيد

حق  لتسييف) أعطي  (:  لتسييف)

غيف) ملدة  توز ني  محمد  للسيد:)

محددة.

تم  إل6د ع)  إل6د ع  لقانوني:)

 لقانوني باملحكمة  البتد ئية ببفشيد)

تحت رقم)80/2022)كما تم تسجيل)

بتاريخ) بالسجل  لتجاري   لشركة 

25/01/2022)تحت عدد)))53)6).

2 C

STE  Y.L CAR
SARL 

 لعنو ن :

حي  قور زنقة 3 رقم 2) ز وية  لشيخ 
رقم  لتقييد بالسجل  لتجاري

2(37

بتاريخ)))))))) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة)) تم  نشاء) (12/01/2022

تحمل)) ( ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

 لخصائص  لتالية):

.Y.L CAR(:(لتسمية 
)) لعنو ن):)حي  قور زنقة)3)رقم)2) 

ز وية  لشيخ)
درهم) (.(11111 (: رأس  ملــال)

مقسم  لى)111))حصة.

و هي))6ونس)511)حصة))ليلى و هي)

511)حصة)

 لغرض):)كر ء) لسيار ت.
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 لسنة  ملـالية):) لسنة  مليالد6ة.
مدة  لشركة):)99)سنة.

 ملسيف):)6ونس و هي.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
تحت رقم) ( ( قصبة تادلة) (  البتد ئية)

.32
3 C

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

نـجـيـــبـــة  كـــريــــم  -  ش.ذ.م.م.
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
نـجـيـــبـــة  كـــريــــم  -  ش.ذ.م.م.   شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 53  شــارع  
الال 6ــاقــوت  -- 21191   لبيضــاء  

 ملـــغــرب  .
وفاة شريك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(19.(53

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)19)د نبف))212)تم  إلعالم)
بـــنـــجـــلــــون)) ( بوفاة  لشريك  سمــــاعيــــل)
(
ً
تبعا على  لورثة  حصصه  توزيع  و 
6نا6ر) (22 في) لرسم  إلر ثة  ملؤرخ 

)212)بالشكل  ألتي):
 لسيد)ة()سـليــمــة))بنـيحـــى)))،))11) 

حصة).
((، ( ( بـــنـــجـــلــــون) ( مهـــدي)  لسيد)ة()

92))حصة).
((، ( ( بـــنـــجـــلــــون) ( أميــــن)  لسيد)ة()

92))حصة).
((، ( ( بـــنـــجـــلــــون) ( غـــالـــي)  لسيد)ة()

92))حصة).
((، ( ( بـــنـــجـــلــــون) ( ســـور 6ـــا)  لسيد)ة()

96)حصة).
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1.184)8.

(I

cabinet(nabil(el(azouzi

BSOLAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف تسمية  لشركة

cabinet(nabil(el(azouzi
 Rue(jbal(ELAYACHI(IMM 28
 2 ièm 2tage(AGDAL(RABAT ،

10100، RABAT(MAROC
BSOLAR شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي 3) شارع 
أحمد  ملجاتي  قامة  أللـ4  لطابق 

 الول رقم 8  ملعاريف ،  لد ر 
 لبيضاء - 11)21  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تغييف تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
 384765

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تغييف) (212( نونبف) (31  ملؤرخ في)
إلى) (»BSOLAR« تسمية  لشركة من)
 SOLAR FUTURE RENEWABLE«

. «SOLUTIONS
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)816753.
2I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

كــلثـــومــــة  -  ش.ذ.م.م.
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
كــلثـــومــــة  -  ش.ذ.م.م.   شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي )3  زنقـــة  

مصطفـــى   ملــعـــانـــي   -- 21141  
 لبيضــاء   ملـــغــــــرب   .

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.366.227

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)19)د نبف))212)تم  إلعالم)
بوفاة  لشريك  سمــــاعيــــل)))بـــنـــجـــلــــون)))
(
ً
تبعا على  لورثة  حصصه  توزيع  و 
6نا6ر) (22 في) لرسم  إلر ثة  ملؤرخ 

)212)بالشكل  ألتي):
 6 ( (،( )بنيـــحــيــــى)  لسيد)ة()سـلـيــمـــة)

حصة).
 9 ( بـــنـــجـــلــــون،) مهــدي   لسيد)ة()

حصة).
 9 ( بـــنـــجـــلــــون،) أميــــن   لسيد)ة()

حصة).
 9 ( بـــنـــجـــلــــون،) ( غــــالــــي)  لسيد)ة()

حصة).
 لسيد)ة()ســـور 6ـــا)))بـــنـــجـــلــــون،))5 

حصة).
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1.281)8.
3I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HORISON DEVELOPMENT
إعالن متعدد  لقر ر ت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق  لبف6د 
2619 ، 41111، مر كش  ملغرب
 HORISON DEVELOPMENT
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 1) زنقة 
 لحرية  لطابق 3  لشقة 6 - 21111 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.363483

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)1))د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
بيع  ميع  لحصص  ال تماعية)
711()حصة   تماعية() لتي 6متلكها)
(« شركة) في  6ونس  لسا�سي   لسيد 
 HORISON DEVELOPMENT
 ANFA ( شركة) لفائدة  ( ()(SARL

.“()REALTIES (SA
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

بيع  ميع  لحصص  ال تماعية)311) 
حصة   تماعية() لتي 6متلكها  لسيد)
 HORISON طه  لسا�سي في شركة)»)
لفائدة) ( ()DEVELOPMENT (SARL

(ANFA REALTIES (SA((شركة
قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
من) تغييف  لشكل  لقانوني  لشركة 
 HORISON DEVELOPMENT («
 HORISON إلى») (» ()(SARL

« (DEVELOPMENT  (SARL AU
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
 ملو فقة على تعد6ل  ملو د)) 2 6 7)و)

تحد6ث  لنظام  السا�سي للشركة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)4)13)8.
4I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

الشـــركـــة  الغــقــاريــة  صــوفيــــا 
كــــريـــم - ش.ذ.م.م.

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وفاة شريك

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
 لشـــركـــة   لغــقــاريــة  صــوفيــــا كــــريـــم 
- ش.ذ.م.م.  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي )3  زنقـــة  

مصطفـــى   ملــعـــانـــي   -- 21141  
 لبيضــاء   ملـــغــــــرب  .

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(14.345
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)19)د نبف))212)تم  إلعالم)
بوفاة  لشريك  سمــــاعيــــل)))بـــنـــجـــلــــون))
(
ً
تبعا على  لورثة  حصصه  توزيع  و 
6نا6ر) (22 في) لرسم  إلر ثة  ملؤرخ 

)212)بالشكل  ألتي):
((، ( ( بـــنـــيــحــيـــى) ســـلـيــمـــة   لسيد)ة()
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52)حصة).
 لسيد)ة()مهـــدي))بـــنـــجـــلــــون)))،))96 

حصة).
 لسيد)ة()أميــــن))بـــنـــجـــلــــون)))،))96 

حصة).
 لسيد)ة()غــــالــــي))بـــنـــجـــلــــون)))،))96 

حصة).
 لسيد)ة()ســـور 6ـــا)))بـــنـــجـــلــــون))))،))

48)حصة).
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819.833.
5I

Somabi

هاني سوفت
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Somabi
 Agadir(Drarga، 80000، Agadir

Maroc
هاني سوفت شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم )3 

زنقة 218  حي  لجرف  نزكان  نزكان 
81111  نزكان   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
25(85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (14
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
هاني) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

سوفت.
إعد د) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
بيع  ميع  ملعد ت) و  ؛) ستغالل 

 إللكتفونية).
 3( رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

)حي  لجرف  نزكان  نزكان) (218 زنقة)
81111) نزكان)) ملغرب).

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: خرو ع) رشيد   لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () ( خرو ع) رشيد   لسيد 
81111) نزكان) حي  لجرف  نزكان)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () خرو ع  رشيد   لسيد 
) نزكان)) (81111 ( حي  لجرف  نزكان)

 ملغرب)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((7 بتاريخ) ( بانزكان)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)85)25.
6I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

عبد هللا كـــريـــم - ش.ذ.م.م.
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
عبد هللا كـــريـــم - ش.ذ.م.م.  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي )3  زنقـــة  

مصطفـــى   ملــعـــانـــي  -- 21141 
 لبيضــاء  ملـــغــــــرب .

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(19.(5(
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)19)د نبف))212)تم  إلعالم)
بـــنـــجـــلــــون)) ( بوفاة  لشريك  سمــــاعيــــل)
(
ً
تبعا على  لورثة  حصصه  توزيع  و 
6نا6ر) (22 في) لرسم  إلر ثة  ملؤرخ 

)212)بالشكل  ألتي):

 لسيد)ة()سليــمـــة))بـنـيـحـــيـــى)))،))8) 
حصة).

 لسيد)ة()مهــــدي))بـــنـــجـــلــــون)))،))32 
حصة).

 لسيد)ة()أمــيـــــن بـــنـــجـــلــــون)))،))32 
حصة).

 لسيد)ة()غــــالــــي بـــنـــجـــلــــون)))،))32 
حصة).

((، ( ( بـــنـــجـــلــــون) ســور 6ــــا   لسيد)ة()
6))حصة).

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819.845.
7I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 MOROCCAN MINERALS
 AND MINING
CORPORATION
إعالن متعدد  لقر ر ت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق  لبف6د 
2619 ، 41111، مر كش  ملغرب

 MOROCCAN MINERALS AND
  MINING CORPORATION

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 57 شارع 
موريتانيا صندوق  لبف6د 2619 - 

41111 مر كش  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.((2423

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)26)نونبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
بعض  لحصص  ال تماعية) بيع 
6متلكها) حصة   تماعية  لتي  (241
شركة)) في  مشتاقي  مشتاق   لسيد 
 MOROCCAN MINERALS AND
 MINING CORPORATION (SARL
 ARTEMIS MM لفائدة شركة) ()AU

RESSOURCES LONDON LTD
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة من))

 MOROCCAN MINERALS AND
 MINING CORPORATION (SARL
 MOROCCAN MINERALS(لى ()AU
 AND MINING CORPORATION

  (SARL
قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
 ستقالة  لسيد كريم بلو د من مهامه)

كمسيف للشركة)
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
 ,6  ,3  ,(  ملو فقة على تعد6ل  ملو د)
تحد6ث  لنظام  السا�سي) و  ((3,  7

للشركة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32239).

8I

EL MARSA CONSEIL

ASLAN GRUBU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
حي  لقدس شارع  لبعت ، 71111، 

 لعيون  ملغرب
ASLAN GRUBU شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي ولي 
 لعهد زنقة 8 رقم 1) - 71111 

 لعيون   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
41127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (26
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 ASLAN(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.GRUBU
نقل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع.) الستيف د و لتصد6ر.
ولي) حي  (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 71111  -  (1 رقم) (8 زنقة)  لعهد 

 لعيون)) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  ملحجوب منصور):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
منصور)  لسيد  ملحجوب 
زنقة) محمد  سيدي  حي  عنو نه) ()
71111) لعيون))  (1 رقم)  لليمون 

 ملغرب).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
منصور)  لسيد  ملحجوب 
زنقة) محمد  سيدي  حي  عنو نه) ()
71111) لعيون))  (1 رقم)  لليمون 

 ملغرب)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)2022/220.
9I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CASA BATIM MAROC
إعالن متعدد  لقر ر ت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق  لبف6د 
2619 ، 41111، مر كش  ملغرب

CASA BATIM MAROC  »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 46 شارع 
 لزرقطوني مكت4 رقم 5)-6) 

 لطابق 6 - 21111  لد ر  لبيضاء  
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.28675(

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)27)د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
بيع  ميع  لحصص  ال تماعية)
711()حصة   تماعية() لتي 6متلكها)
(« شركة) في  6ونس  لسا�سي   لسيد 
  (CASA BATIM MAROC (SARL
 ANFA REALTIES ( شركة) لفائدة 

(.“()(SA
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
بيع  ميع  لحصص  ال تماعية)
311()حصة   تماعية() لتي 6متلكها)
 CASA(«(لسيد طه  لسا�سي في شركة 
لفائدة) ( ()BATIM MAROC (SARL

(ANFA REALTIES (SA((شركة
قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
(« تغييف  لشكل  لقانوني  لشركة من)
 (CASA BATIM MAROC (SARL
  CASA BATIM MAROC إلى») (»

« ((SARL AU
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
 ملو فقة على تعد6ل  ملو د)) 3 6 7)و)

تحد6ث  لنظام  السا�سي للشركة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)3)13)8.
(1I

rochdi(conseil

PARA NORD SUD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة)

rochdi(conseil
تجزئة  لقو ت  ملساعدة رقم 43) 
 لعيون ، 71111،  لعيون  ملغرب
PARA NORD SUD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  ال تماعي تجزئة 
 لعا ئد6ن بلوك د رقم 7) مكرر 

 AV. قرب مستشفى  لحسن باملهدي
 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 IMM. 01 N°05 LAAYOUNE

71111  لعيون  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.849

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)25)6نا6ر)2122)تمت إضافة)

إلى نشاط  لشركة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):

(، شر ء) (، تصد6ر) (/  ستيف د)

و ملعد ت) بيع  ميع  ملستلزمات 

،) أل هزة) و لزر عية)  لصناعية 

و ملعد ت)،)معد ت  أللبان  لصناعية)

معد ت) (، معد ت  لذبح و لتخد6ر) (،

،) ميع  آلالت) صناعة  للحوم)

ومعد ت  ملعالجة  لصناعية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

6نا6ر) (28 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)236.

((I

STE TIB COMPT SARL AU

IEMAR BENMESSAOUD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع  ملر بطين وزنقة 

 لبخاري إقامة بغد دي مكت4 رقم 

15 ، 61111، و دة  ملغرب

IEMAR BENMESSAOUD شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 الندلس زنقة  لثناء 2 رقم 4) - 

61111 و دة  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26669

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)22)نونبف))212)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»حي  الندلس زنقة  لثناء)2)رقم)4) - 

إلى)»قيسارية) 61111)و دة  ملغرب«)

طريق)  لجمعية  لخيف6ة  السالمية 

2 - 61111)و دة)) عين بني مطهر ش)

 ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)267.

(2I

STE FIACCOF 

STE  COMPES  FER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE  COMPES  FER شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي محل رقم 
6 عمارة 41) تجزئة  هال    ملر ة  - 

31111 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7(193

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (25
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
  STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.COMPES  FER
بيع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
نقل  لبضائع))) ( ( بالجملة)  لعقاقيف 

 الشغال  ملختلفة.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)محل رقم)
(- ( ) ملر ة) ( 41))تجزئة  هال) 6)عمارة)

31111)فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 (.111 ( (:  لسيد محمد مستقيم)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد محمد مستقيم عنو نه) ()
بلوك ب)) (2 زهرة  ملد ئن) ( تجزئة) (85

31111)فاس  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد هشام))مستقيم عنو نه) ()
ب) 2) لنف س  زنقة  لسرو) (9 رقم)

31111)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)478.

(3I

HIDA SERVICE TAROUDANT

JABALINOUR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

JABALINOUR شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي مركز حد 
 6موالس  ماعة  6موالس قيادة 

تاملوكت - 83111 تارود نت  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
8399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( أبريل) (22
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.JABALINOUR

-مفوض) (: غرض  لشركة بإ6جاز)

مد6ر  لشركة

عبف) دفع  لفو تيف  -خدمات  (

 إلنتفنت

-تا ر تجزئة للو زم  ملدرسية.

مركز) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

حد  6موالس  ماعة  6موالس قيادة)

تاملوكت)-)83111)تارود نت  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: محمد  لجبلي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () محمد  لجبلي   لسيد 

مشتكات  ماعة  6موالس)) دو ر 

83111)تارود نت  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () محمد  لجبلي   لسيد 

مشتكات  ماعة  6موالس)) دو ر 

83111)تارود نت  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بتارود نت))بتاريخ)24)6نا6ر)

2122)تحت رقم)54.

(4I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»ALLIAGE ACIER«
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000،  لجد6دة  ملغرب

»ALLIAGE ACIER«  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1)، زنقة 
 لحرية،  لطابق  لثالث،  لشقة 5، 
 لد ر  لبيضاء 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
529997

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. «ALLIAGE ACIER«
أشغال) (- (: غرض  لشركة بإ6جاز)
 لهندسة  ملدنية و لتهيئة.)-) الستيف د)

و لتصد6ر..
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)1)،)زنقة)
(،5  لحرية،) لطابق  لثالث،) لشقة)
21111) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (:  لسيد 6وسف قرقا�سي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد 6وسف قرقا�سي عنو نه) ()
 24111 بولعو ن) دو ر  لرموبة،)

 لجد6دة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد 6وسف قرقا�سي عنو نه) ()
 24111 بولعو ن) دو ر  لرموبة،)

 لجد6دة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1214)8.
(5I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 MAROC TECHNOLOGIES

 ET FOURNITURES**

**M.T.F
إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000،  لجد6دة  ملغرب

 MAROC TECHNOLOGIES ET

 **FOURNITURES** M.T.F

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 1)، زنقة 

 لحرية،  لطابق  لثالث،  لشقة 5، 

 لد ر  لبيضاء 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.473957

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)4))6نا6ر)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

-) ملصادقة على تفويت  لسيد رشيد)

حميمدي  ميع حصصه في  لشركة)

تغييف) (- لفائدة  لسيد خالد لشكر.)

 لشكل  لقانوني للشركة من شركة)

محدودة  ملسؤولية إلى شركة شركة)

شريك) ذ ت  محدودة  ملسؤولية 

وحيد.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

7-6-):) لذي 6نص على) بند رقم)

بالشكل  لقانوني) -)) لخاص  ما6لي:)

رأسمال  لشركة) 6و7) للشركة)

وحصص  لشركاء.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1216)8.

(6I
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 PRIMEIRA IMMO«

»MARRO

إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000،  لجد6دة  ملغرب

 »PRIMEIRA IMMO MARRO«

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  1)، زنقة 

 لحرية،  لطابق  لثالث،  لشقة 5، 

 لد ر  لبيضاء 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.521455

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)21)6نا6ر)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

تفويت  لسيدة) على  -) ملصادقة 

في) حصصها  نزهة  لدغوغي  ميع 

 لشركة))111))حصة()لفائدة  لسيد)

تعيين  لسيد) (- سلو ن.) شوعي4 

شوعي4 سلو ن كمسيف للشركة بعد)

 ستقالة  لسيدة نزهة  لدغوغي.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)4)-7-6:) لذي 6نص على)

ما6لي:) لبند ن)6و7:)رأسمال  لشركة)

و لبند  لخاص) وحصص  لشركاء)

)4)()بمسيف  لشركة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1215)8.

(7I

STE TIB COMPT SARL AU

ST INFO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع  ملر بطين وزنقة 

 لبخاري إقامة بغد دي مكت4 رقم 
15 ، 61111، و دة  ملغرب

ST INFO شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 5) زنقة 
 مال  لد6ن  الفغاني  لطابق 

 لخامس  لشقة 2 - 61111 و دة 
 ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.31355
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)25)6نا6ر)2122)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
زنقة  مال  لد6ن  الفغاني) ((5«
 61111  -  2  لطابق  لخامس  لشقة)
شارع) ((6« إلى) و دة  ملغرب«)
عماري  لطابق) عمارة   لحنصالي 
و دة)) (61111  -  (2 رقم)  لثاني 

 ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)268.
(8I

rochdi(conseil

TIGNI NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

rochdi(conseil
تجزئة  لقو ت  ملساعدة رقم 43) 
 لعيون ، 71111،  لعيون  ملغرب
TIGNI NEGOCE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لوحدة رقم 82 بلوك د  لعيون - 

71111  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

41153

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (26

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 TIGNI (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.NEGOCE

نقل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع و  لتوزيع.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- د  لعيون) بلوك  (82 رقم)  لوحدة 

71111) لعيون  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (:  لسيد  لصافي  حمد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) ()  لسيد  لصافي  حمد 

د) بلوك  (82 رقم) تجزئة  لوحدة 

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) ()  لسيد  لصافي  حمد 

د) بلوك  (82 رقم) تجزئة  لوحدة 

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (28 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)235.

(9I

ISDM CONSULTING

DAMA COMMERCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

 لعيون  ملغرب
DAMA COMMERCE  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لوكالة ) 
بلوك D رقم 8)3  لعيون  - 71111 

 لعيون   ملغرب .
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.3(233

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)27)6نا6ر)2122)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
» لوكالة)))بلوك)D)رقم)8)3) لعيون))
»حي) إلى) (« ) ملغرب) 71111) لعيون)  -
ميف ن) زنقة  (717 تجزئة)  لقدس 
71111) لعيون))) (- ( 7)5) لعيون) رقم)

 ملغرب)».
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)240/2022.
21I

TANGER ENTREPRENDRE

MARIA MOLINA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TANGER ENTREPRENDRE
 TANGER(TANGER، 90000،

TANGER MAROC
MARIA MOLINA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لعربي  لتمسماني رقم 35 - 93111 
تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

31839

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 MARIA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.MOLINA

تجارة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ملالبس و  ألحد6ة و  إلكسسو ر ت.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 93111 - 35  لعربي  لتمسماني رقم)

تطو ن  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 51.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة ماريا مولينا با دي):))375 

حصة بقيمة)37.511)درهم للحصة).

كورتيس) مولينا  خو�سي   لسيد 

درهم) ((2.511 حصة بقيمة) ((25   :

للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

با دي) مولينا  ماريا   لسيدة 

بلوك) بيش  كامر   مرك4  عنو نه) ()

 93111 مرتيل) 4) لكولف  شقة) ((

تطو ن  ملغرب.

كورتيس) مولينا  خو�سي   لسيد 

شارع  لعربي  لتمسماني) عنو نه) ()
رقم)35 93111)تطو ن  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

با دي) مولينا  ماريا   لسيدة 

بلوك) بيش  كامر   مرك4  عنو نه) ()

 93111 مرتيل) 4) لكولف  شقة) ((

تطو ن  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

2122)تحت رقم)1261.

2(I

CONFIA CONSEIL SARL

STE CORDOUE NET
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CONFIA CONSEIL SARL
 RESIDENCE ASSEDK ANGLE

 RUES(LAHORE & SAYED(KOTB
 1ER(ETAGE(N° 19 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
STE CORDOUE NET  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 

 لصدق شارع الهور و  لسيد قط4  
 لطابق  لثالت رقم 9)/65  طنجة - 

91111 طنجة  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2136(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( 6ونيو) (2(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. CORDOUE NET
:) شغال) بإ6جاز) غرض  لشركة 
 لتنضيف و  لبستنة و  لتجارة بصفة)

عامة.
:) قامة) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لصدق شارع الهور و  لسيد قط4))
(-  لطابق  لثالت رقم)19/65))طنجة)

91111)طنجة  ملغرب).
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: ( عبدهللا) بالغ   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () ( عبدهللا) بالغ   لسيد 

فاسينطا) تجزئة  طنجة  لبالية 

طنجة)) (91111 ( ( طنجة) (47  لقطعة)

 ملغرب).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () ( عبدهللا) بالغ   لسيد 

فاسينطا) تجزئة  طنجة  لبالية 

طنجة)) (91111 ( طنجة) (47  لقطعة)

 ملغرب)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

شتنبف) (27 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

)212)تحت رقم))846.

22I

CAM

ORIONCO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAM

 BD LA RESISTANCE 27(

 MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

ORIONCO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي )27 

 لزنقة 7)  لحسنية ) - 21811 

 ملحمد6ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2969(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ORIONCO
:) الستيف د) غرض  لشركة بإ6جاز)

و لتصد6ر.
 27( (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 21811  -  ( 7)) لحسنية)  لزنقة)

 ملحمد6ة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد هشام  لعيفج):))11))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () هشام  لعيفج   لسيد 
2 21811) ملحمد6ة) 841)حي  لحرية)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () هشام  لعيفج   لسيد 
2 21811) ملحمد6ة) 841)حي  لحرية)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد6ة))بتاريخ)24)6نا6ر)

2122)تحت رقم)71).
23I

FIDUCIAIRE

LBS CROWN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
LBS CROWN  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

عبد لكريم  لخطابي إقامة بنمو�سى 
 لكو ش  لطابق  لتاني - 31111 

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7(165
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (28

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 LBS (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. CROWN

:) النعاش) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعقاري.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

بنمو�سى) إقامة  عبد لكريم  لخطابي 

 لكو ش  لطابق  لتاني)-)31111)فاس)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  لسباعي محمد))عنو نه) ()

352) الندلس) تجزئة حد ئق  لبديع)

عين  لشقف)31111)فاس  ملغرب.

 لسيد  لغز وي محمد عنو نه) ()

6)) قامة غيتة شارع بيفوت  لزهور)

) 31111)فاس  ملغرب.

عنو نه) () أنس   لسيد  لبفدعي 

بوسكورة) 59)) ملد6نة  لخضر ء)

22311) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

تجزئة) عنو نه) ()  لسيد  ملغرب 

عين) 352) الندلس  حد ئق  لبديع)

 لشقف)31111)فاس  ملغرب

 لسيد  لغز وي محمد عنو نه) ()

6)) قامة غيتة شارع بيفوت  لزهور)

) 31111)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)-.

24I

EL MARSA CONSEIL

HD WESTER BUSNESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
حي  لقدس شارع  لبعت ، 71111، 

 لعيون  ملغرب
HD WESTER BUSNESS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لحي 

 لحسني زنقة 3)رقم 8  - 71111 
 لعيون   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
41129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (26
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 HD (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WESTER BUSNESS
خدمات) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
 ألفر د  ألخرى.خدمات  ألفر د)
وبيع) شر ء) لتجارة  لعامة   ألخرى.)

 لبضائع.
:) لحي) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 71111  -   8 3)رقم) زنقة)  لحسني 

 لعيون)) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد قابوس  هل  حماد)):))511 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (:  لسيد  دريس  بن  غيل)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
قابوس  هل  حماد))  لسيد 
عنو نه) ()رقم)41)بلوك ج حي مولالي)
71111) لعيون)) ( رشيد  لشطر  لتاني)

 ملغرب).

 لسيد  دريس  بن  غيل عنو نه) ()
 71111  5 زنقة  المام  لبخاري رقم)

 لعيون)) ملغرب).

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

قابوس  هل  حماد))  لسيد 
عنو نه) ()رقم)41)بلوك ج حي مولالي)
71111) لعيون)) ( رشيد  لشطر  لتاني)

 ملغرب)

 لسيد  دريس  بن  غيل عنو نه) ()
 71111  5 زنقة  المام  لبخاري رقم)

 لعيون)) ملغرب)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (27 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)221/2022.

25I

STE FIACCOF 

STE  DISTANCE  CAR 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE  DISTANCE  CAR شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة  ه 

7)  محل رقم ) تجزئة  الندلس عين 

 لشقف - 31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7(195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (25

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
  STE ( (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.DISTANCE  CAR
كر ء) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)عمارة))ه)
7)))محل رقم)))تجزئة  الندلس عين)

 لشقف)-)31111)فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: ) لحيوني) علي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () ) لحيوني  علي)  لسيد 
7)) لطابق) رقم)  لجنان  لتوسيع 
موالي) ( عين  لشقف) ( )) الندلس)

يعقوب)31111)فاس  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () ) لحيوني  علي)  لسيد 
7)) لطابق) رقم)  لجنان  لتوسيع 
موالي) ( عين  لشقف) ( )) الندلس)

يعقوب)31111)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)479.
26I

STE  NARJANE SAHARA

STE TIRES CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

STE TIRES CAR
حي  ملسيفة 13 شارع عبد لرحيم 

بوعبيد رقم 12) ، 73111،  لد خلة 
 ملغرب

STE TIRES CAR   شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  ملسيفة 
13 شارع عبد لرحيم بوعبيد رقم 

12) - 73111  لد خلة  ملغرب.
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حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.274(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) (2122 6نا6ر) (2(  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

    STE TIRES CAR  لشريك  لوحيد)

درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  ملسيفة)

رقم) بوعبيد  عبد لرحيم  شارع  (13

12) - 73111) لد خلة  ملغرب نتيجة)

تحقيق) على  قادًر   يعد  لم  ألنه  (: ل)

أ له) من  تم  نشاء)  لغرض  لذي 

 لشركة..

حي) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 ملسيفة)13)شارع عبد لرحيم بوعبيد)

رقم)12) - 73111) لد خلة  ملغرب.)

و عين:

) لشاوش) محمد)  لسيد)ة()

58)) لتجزئة) رقم) عنو نه) () و 

81111) كاد6ر) بنسركاو)  لعسكرية 

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

:) لوثائق)  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية)

 ملتعلقة بالتصفية):

نظيف ن من محضر لجمع  لعام) (-

 الستثنائي  لر مي  لى حل  لشركة

ثالث) في  (1/4 نموذج) - لتصريح 

نظائر موقع و مصحح  المضاء

-شهادة  ال6د ع

صورتان من  لبطاقة  لوطنية) (-

للمصفي

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)152/2022.

27I

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م.)ذ ت  لشريك)

 لوحيد

 CASH MOHAMED
ANOUAR

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف  د6د للشركة

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذ ت  لشريك  لوحيد

21 شارع  ملتنبي  لطابق  الول بني 
مالل 21 شارع  ملتنبي  لطتبق  الول 
بني مالل، 23111، بني مالل  ملغرب
  CASH MOHAMED ANOUAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زقم 53) 
حي حسني  مام مسجد  ملر بطين,بني 

مالل - 23111 بني مالل  ملغرب.
تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.7863

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تم تعيين) (2122 6نا6ر) (21  ملؤرخ في)
مسيف  د6د للشركة  لسيد)ة() ملريد)

كريمة))كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)26)6نا6ر)

2122)تحت رقم)79.
28I

EURODEFI

TACTIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT ((9
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
TACTIS شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة  6ت 
أورير شارع موالي 6وسف - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.478365

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)6))د نبف))212)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»زنقة  6ت أورير شارع موالي 6وسف)

إلى) 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب«)  -

»قط4  ملالي لد ر  لبيضاء)تور تجزئة)

شارع منسريت  لد ر) (5 57) لطابق)

 21111 (- حسني) حي   لبيضاء) نفا 

 لد ر  لبيضاء)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1369)8.

29I

HIGH EDGE CONSULTING

ARKEA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV(HASSAN 2 BUREAUX

 NAKHIL 1 ETAGE(N°6

 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

 ملغرب

ARKEA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحل رقم 

9) شارع سالم حدو  ليون�سي  قامة 

 لبوغاز حي  لوال6ة  - 93111 تطو ن 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

31843

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (17

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ARKEA
:) النعاش) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعقاري.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):) ملحل رقم)
شارع سالم حدو  ليون�سي  قامة) ((9
93111)تطو ن) (- (  لبوغاز حي  لوال6ة)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  لصمدي  مال  لد6ن)
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  لصمدي  مال  لد6ن)
ماء) لعينين) شارع  لشيخ  عنو نه) ()
تطو ن) (93111 حي  لوال6ة) (4( رقم)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
6وسف  حمد)  لسيد  والد 
حي) (49 رقم) كتان  شارع  عنو نه) ()
موالي  لحسن)93111)تطو ن  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

2122)تحت رقم)-.
31I

BENAMINE(TRASPORT(&(LOGISTIC-GIE

BENAMINE TRANSPORT
مجموعة ذ ت  لنفع  القتصادي

تغييف تسمية  لشركة

 BENAMINE(TRASPORT &
LOGISTIC-GIE

دو ر بوسالم - ميسور دو ر بوسالم - 
ميسور، 33253، ميسور  ملغرب
  BENAMINE TRANSPORT
مجموعة ذ ت  لنفع  القتصادي
وعنو ن مقرها  ال تماعي دو ر 
بوسالم- قصابي دو ر بوسالم- 
قصابي 33254 ميسور  ملغرب.

تغييف تسمية  لشركة
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

 (749

بمقت�سى  لجمع  لعام)

6نا6ر) ((1 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 

تم تغييف تسمية  لشركة من) (2122

إلى) (« (BENAMINE TRANSPORT«

. «(BENAMINETRANS (GIE«

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( ببوملان)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)15/2022.

3(I

 ئتمانية  ملر ان

VITOTRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

 ئتمانية  ملر ان

ف6 6اسمينة ) شارع محمد 

 lotissement (1 لسادس 

 ennakhla(rue(al(jaouz

 khouribga، 25000، Khouribga

 ملغرب

VITOTRAV شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 22  لنخلة 

3 حي  لسعادة - 25111 خريبكة 

 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5665

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم) (2122 6نا6ر) (26 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»911.111)درهم«)أي من)»11.111) 

عن) درهم«) ((.111.111« إلى) درهم«)

أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (28 بتاريخ) (  البتد ئية بخريبكة)

2122)تحت رقم)44.

32I

 ئتمانية  ملر ان

E2TM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 ئتمانية  ملر ان
ف6 6اسمينة ) شارع محمد 
 lotissement (1 لسادس 
 ennakhla(rue(al(jaouz

 khouribga، 25000، Khouribga
 ملغرب

E2TM شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 21  قامة 

طارق شارع موالي  دريس  الول 
 لطابق  لر بع - 25111 خريبكة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(775

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر) (212( د نبف) ((5 في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
مبلغ) ( (E2TM ذ ت  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  (51.111 رأسمالها)
طارق) 21) قامة  مقرها  إل تماعي)
موالي  دريس  الول  لطابق) شارع 
خريبكة  ملغرب) (25111 (-  لر بع)
عدم) و  :) زمة  لقطاع  ل) نتيجة 

 شتغال  لشركة.
6))زنقة) و حدد مقر  لتصفية ب)

تادلة)-)25111)خريبكة  ملغرب.)
و عين:

و) ) لز ودي  طارق)  لسيد)ة()
موالي) عنو نه) () قامة طارق شارع 
 25111  دريس  الول  لطابق  لر بع)
خريبكة  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) (  البتد ئية بخريبكة)

2122)تحت رقم)41.
33I

 ئتمانية  ملر ان

E2TM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

 ئتمانية  ملر ان

ف6 6اسمينة ) شارع محمد 

 Khouribga ،25111 ، لسادس 

 ملغرب

E2TM شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي :  قامة 

طارق شارع موالي  دريس  الول 

 لطابق  لر بع رقم 21 - 25111 

خريبكة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(775

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تقرر) (212( د نبف) ((5 في)  ملؤرخ 

مسؤولية) ذ ت  شركة  (E2TM حل)

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)

وعنو ن) درهم  (51.111 رأسمالها)

مقرها  إل تماعي  قامة طارق شارع)

موالي  دريس  الول  لطابق  لر بع)

خريبكة  ملغرب) (25111  -  21 رقم)

نتيجة الزمة  لقطاع و عدم  شتغال)

 لشركة.

و عين:

و) ) لز ودي  طارق)  لسيد)ة()

موالي) عنو نه) () قامة طارق شارع 

 25111  دريس  الول  لطابق  لر ب)

خريبكة  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

وفي  قامة) (212( د نبف) ((5 بتاريخ)

موالي  دريس  الول) شارع  طارق 

 25111  -  21 رقم)  لطابق  لر بع 

خريبكة  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (27 بتاريخ) (  البتد ئية بخريبكة)

2122)تحت رقم))4.

34I

مكت4 أخيار خد6جة

PALMARES-INVEST

إعالن متعدد  لقر ر ت

مكت4 أخيار خد6جة

شارع  لجيش  مللكي  قامة  6مان 

طابق 4 رقم 7 تطو ن ، 93111، 

تطو ن  ملغرب

PALMARES-INVEST  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 

قاهرة  زنقة  لكويت رقم 319  

تطو ن 93111 تطو ن  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(7193

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)18)د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

 7 وبند) (6 بند) )و  بند) رقم  قر ر 

تغيف) وبند)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

-تفويت) للشركة)  لشكل  لقانوني 

 لحصص)- ستقالة مسيف6ن  لشركة)

-وتعيين مسيف  د6د وحيد

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم بند)6)وبند)7):) لذي 6نص)

على ما6لي:)تفويت  لحصص)-

):) لذي 6نص على) بند رقم بند)

للشركة) شكل  لقانوتي  تغيف  ما6لي:)

شركة) د ت  ملسؤولية  ملحددة  لى 

د ت  ملسؤولية  ملحدد ة د ت شريك)

وحيد

)2:) لذي 6نص على) بند رقم بند)

مسييف6ن  لشركة) ما6لي:) ستقالة 

وتعين مسيف  د6د مسؤول  لوحيد

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

31)د نبف) )بتاريخ)  البتد ئية بتطو ن)

)212)تحت رقم)3816.

35I
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 ئتمانية ميسيون كونساي

ميمار
إعالن متعدد  لقر ر ت

 ئتمانية ميسيون كونساي

49، زنقة لوريي روز، عين  لسبع ، 

21591،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

ميمار »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 25، 

تجزئة  لقدس، إقامة س  لبفنو�سي 

- -  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)28)د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 6نص  -):) لذي  رقم) قر ر 

عقد  لهبة) على  ما6لي:) ملصادقة 

 لدي بمو به وهبت  لسيدة سعيدة)

 لحيانتي)3111)حصة للسيدة مسغم)

مريم

على) 6نص  -2:) لذي  رقم) قر ر 

رأسمال  لشركة) في  ما6لي:) لزيادة 

من) لرفعه  درهم  ((.511.111 بمبلغ)

 3.111.111 إلى) درهم  ((.511.111

درهم

على) 6نص  :) لذي  (3- رقم) قر ر 

ما6لي:)تحويل  ملقر  إل تماعي إلى)25،)

تجزئة  لقدس،)إقامة س،) لبفنو�سي)

 لبيضاء

قر ر رقم)-4:) لذي 6نص على ما6لي:)

 لتشطي4 من  لسجل  لتجاري على)

كلم) حرودة  بعين   ملستودع  لكائن 

النتز عه من) ( 1))تبعا) 4.6)) لطريق)

طرف  لدولة)

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)4:) لذي 6نص على ما6لي:)

 ملقر  إل تماعي

بند رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)

 إلسهامات

بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)

 لرأسمال  إل تماعي.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819246.

36I

FLASH ECONOMIE

COMPANION OS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COMPANION OS  
شركة محدودة  ملسؤولية

 رأسمالها11.111.11)    
 ملقر  ال تماعي:  1) زنقة  لحرية 

 لطابق 3  لشقة5.  لد ر  لبيضاء  
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ))13)6نا6ر)2122)مسجل بالد ر)
 RE  2122 6نا6ر) (13 بتاريخ) (  لبيضاء)
361)21221111346)).)تم  لتحرير)
محدودة) لشركة   لقانوني  ألسا�سي 

 ملسؤولية مميز تها كاآلتي:
 لتسمية:

محدودة  ملسؤولية) شركة  ( (-
- COMPANION OS
 لهدف  ال تماعي:)

•لغرض من  لشركة هو:
أنشطة) و ميع  ( •مركز  التصال)
.مساعدة) دعم  ألعمال  ألخرى)
(، ،) ملشورة) على  لتدري4) (،  لعمالء)

 التصال))وتقد6م  لخدمات،
• الستشار ت و لوساطة و ملتا رة)

بأنو عها
بجميع) و الستحو ذ  • لدر سة 
وبيعه) و ستغالله  ونقله  أشكاله 
أو) أو  لتمثيل  ملباشر  بيعه  وإعادة 
بر ء ت  الختف ع) لجميع  غيف  ملباشر 
و لعمليات) و لعالمات  لتجارية 
و لتف خيص  ملتعلقة بغرض  لشركة

 لشركاء
 لسيد عبد  لفتاح نبيل شادي،.)
.BK21246(بطاقة  لتعريف  لوطنية
بطاقة) شادي.) عمر   لسيد 

T242924(لتعريف  لوطنية 
(: ) لد ر  لبيضاء)  ملقر  ال تماعي:)

1))زنقة  لحرية  لطابق)3) لشقة)5

درهم) ((11.111.11 (  لرأسمال:)
بقيمة) حصة  ((11 إلى) مقسمة 
للحصة.مدفوعة)) درهم  (1.000،00

من طرف  لشركاء)كالتالي
شادي))))))))))))))))))))))))))))))))) نبيل  عبد  لفتاح   لسيد 

811)))))حصة
شادي))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) عمر   لسيد 

211))))))حصة
 ملجموع)111.)))))حصة

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (  ملدة:)
تسجيلها بالسجل  لتجاري.

 لسنة  ال تماعية:))تبدأ من فاتح)
6نا6ر و تنتهي في))3)د نبف من كل سنة.

تسييف  لشركة:
تم تعيين  لسيد عبد  لفتاح نبيل)
بطاقة  لتعريف  لوطنية) شادي.)

BK21246..).ملدة غيف محددة)
و لتسجيل)  ال6د ع  لقانوني 

بالسجل  لتجاري
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 (2 ( ( بتاريخ)  لتجارية بالد ر  لبيضاء)

6نا6ر2122))تحت عدد)817919
في  لسجل) تسجيل  لشركة  تم 
 (2 ( ( بتاريخ)  لتجاري بالد ر  لبيضاء)

6نا6ر)2122)تحت عدد))528.289
قصد  لنشر و  إلعالن

37I

FLASH ECONOMIE

BRICOMA DISTRIBUTION
شركة  ملساهمة

رفع رأسمال  لشركة

  BRICOMA DISTRIBUTION
شركة مساهمة

رأسمالها 2.000.000،00 درهم
 ملقر  إل تماعي : ز وية طريق  لرباط 

و محج  حمد  مال  لدرة عين 
 لسبع بالد ر  لبيضاء.

قر ر  ملساهمين) بمقت�سى 
 BRICOMA ( (« للشركة  ملسماة)
بالبيضاء) DISTRIBUTION) ملنعقد 

بتاريخ)31)د نبف)212)))فقد قرر
) لزيادة في رأسمال  لشركة) ( ( ( ( ( (·
درهم) (48.000.000،00 قدره) بما 
درهم  لى) (2.000.000،00 لرفعه من)
50.000.000،00)درهم))و ذلك بزيادة)

 (11 بقيمة) حصة  د6دة  (48.111

درهم للحصة)،

·تغييف  لبند رقم)«)6)»)من  لقانون)

 ألسا�سي للشركة  ملال.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  (2-

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

  2122. 6نا6ر) (25 بتاريخ)  لبيضاء)

تحت عدد))3)8198

قصد  لنشر و  إلعالن

38I

FLASH ECONOMIE

DNS-PRO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

DNS-PRO

شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها   51.111,11درهم

 ملقر  إل تماعي:  355 شارع محمد 

 لخامس  لطابق  لتاسع  لد ر 

 لبيضاء 

 لسجل  لتجاري )78.68)  لتعريف 

 لجبائي21)682)      

حل  لشركة

بمقت�سى عقد عرفي منعقد بالد ر)

   212( نونبف) ((2 ( ( بتاريخ)  لبيضاء)

DNS-PRO(((للشركة  ملسماة

)))))تقرر ما 6لي):

·) لحل  ملسبق للشركة.

ليلى،) نجدي  ة  تعيين  لسيد  (·

كمصفية للشركة.

باملقر) محل  لتصفية  تعيين  (·

 ال تماعي للشركة.

·)إنهاء)مهام تسييف  لشركة

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  (·

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 2122 د نبف) (26 ( بتاريخ)  لبيضاء)

تحت رقم)1187)8

قصد  لنشر و  إلعالن

39I
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FLASH ECONOMIE

FONCIERE TOUBKAL 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

FONCIERE TOUBKAL
محدودة  ملسؤولية ذ ت شريك 

وحيد
درهم 5.111.111.11  رأسمالها

 ملقر  إل تماعي ، ز وية طريق  لرباط 
و محج  حمد  مال  لدرة عين 

 لسبع  بالد ر  لبيضاء
-))بمقت�سى قر ر  لشريك  لوحيد)
  212( د نبف) (31 ( بتاريخ)  ملنعقد 

للشركة تقرر ما 6لي):
رأسمال  لشركة) في  ) لزيادة  (·
درهم) (95.000.000،00 قدره) بما 
درهم) (5.000.000،00 من) لرفعه 
و ذلك) ( درهم)  لى)100.000.000،00)
95.111)حصة  د6دة بقيمة) بزيادة)

11))درهم للحصة،
7)))»)من) ·))تغييف  لبند رقم)«6))و)

 لقانون  ألسا�سي للشركة
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  (2-
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء)بتاريخ)25)6نا6ر)2122)))تحت)

رقم.4)8198
)قصد  لنشر و  إلعالن

41I

FLASH ECONOMIE

TRANS HOYAME
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

» TRANS HOYAME SARL AU «
 لرأسمال :11. 111 11 )  درهم

مقرها  ال تماعي ب:  قامة ليالس 
 نان  لرحمة مجموعة 2   لطابق 2 

رقم 3) د ر بوعزة  لد ر  لبيضاء
عقد  لجمع  لعام) بمقت�سى 
 الستثنائي بتاريخ18/12/2021)))قرر)

مساهم  لشركة ما 6لي)):
قرر) (: للشركة)  لحل  ملسبق 
تصفية  لشركة) مساهم  لشركة 

بصفة أولية))))))

تم  لقيام باإل6د ع  لقانوني لدى)

باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 

بتاريخ)10/01/2022  بالد ر  لبيضاء)

تحت)

رقم)817842

4(I

FLASH ECONOMIE

BRICOMA  SALE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د6د للشركة

 BRICOMA SALEبريوكما  سال

شريك) ذ ت  محدودة  ملسؤولية 

وحيد

رأسمالها)2.111.111.11)درهم

طريق) ز وية  (،  ملقر  إل تماعي)

 لرباط و محج  حمد  مال  لدرة عين)

 لسبع)))بالد ر  لبيضاء.

بمقت�سى عقد عرفي))مؤرخ) ((-

قرر) ،فقد  (2122 ( 6نا6ر) ((9 بتاريخ)

ما6لي

بشان) تغييف  عقد  قبول 

 سماء لسادة)

محمد  لفياللي) •) لسيد 

 لشاهد عوض  لسيد محمد شاهد

•) لسيد  دريس  لفياللي)

 لشاهد عوض  دريس محمد شاهد

تغييف  لبند رقم)«)5))»)من) (•

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

•) لبند-5)-

))تسييف  لشركة):))تم تعيين (2-

(، ) لسيد محمد  لفياللي  لشاهد)

تجزئة موالي) بالد ر  لبيضاء) 6قطن 

كاليفورنيا.) (78 رقم) (2 زنقة) إدريس 

رقم) بطاقة  لتعريف  لوطنية 

 B(4819

(،  لسيد  دريس  لفياللي  لشاهد)
6قطن بالد ر  لبيضاء):تجزئة  لليمون)

فيال)43)بطاقة  لتعريف  لوطنية رقم

C356(3

غيف) ملدة  للشركة  ن  مسيف  

محدودة.

بكتابة) تم  ال6د ع  لقانوني  (3-

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء)بتاريخ)27)6نا6ر)2122)))تحت)
رقم.1286)8

قصد  لنشر و  العالن

42I

IMTA SPORTS CENTER GMBH

 IMTA SPORTS CENTER

GMBH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

IMTA SPORTS CENTER GMBH

 Douar(Ait(Abdellah, commune

 guemassa(Frouga, Province(de

 Chichaoua, Douar(Ait(Abdellah,

 commune guemassa Frouga,

 Province(de(Chichaoua,،

41000، Marrakech(MAROC

 IMTA SPORTS CENTER GMBH

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر  6ت 

عبد هللا  ماعة فروكة كماسة 

د ئرة مجاط عمالة شيشاوة مر كش 

 B.P 1806  M›hamid(Marrakech

111)4 شيشاوة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(415

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) (2122 6نا6ر) (29  ملؤرخ في)

محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة 

 IMTA ذ ت  لشريك  لوحيد)

مبلغ) ( (SPORTS CENTER GMBH
وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)

مقرها  إل تماعي دو ر  6ت عبد هللا)

 ماعة فروكة كماسة د ئرة مجاط)

  B.P (816 مر كش) شيشاوة  عمالة 

 M’hamid Marrakech 4(111

خسائر) (: ل) نتيجة  شيشاوة  ملغرب 

متتالية.

دو ر) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 6ت عبد هللا  ماعة فروكة كماسة)
د ئرة مجاط عمالة شيشاوة مر كش)
  B.P (816  M’hamid Marrakech

111)4)شيشاوة  ملغرب.)
و عين:

) علو و عنو نه) () وفاء)  لسيد)ة()
9))مجموعة)  بو ب مر كش  ملنطقة)
مر كش) (41111  6 عمارة ب شقة) (8

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 15 بتاريخ) ( بامنتانوت)  البتد ئية 
أكتوبر))212)تحت رقم)343/2021.
43I

cabinet(nabil(el(azouzi

 SOLAR FUTURE
RENEWABLE SOLUTIONS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تعيين ممثل قانوني للشركة

cabinet(nabil(el(azouzi
 Rue(jbal(ELAYACHI(IMM 28
 2 ièm 2tage(AGDAL(RABAT ،

10100، RABAT(MAROC
 SOLAR FUTURE RENEWABLE

SOLUTIONS »شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 3) شارع 
أحمد  ملجاتي  قامة  أللـ4  لطابق 

 الول رقم 8  ملعاريف ،  لد ر 
 لبيضاء - 11)21  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
»تعيين ممثل قانوني  للشركة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.384765

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
وتبعا) (212( نونبف) (31 في)  ملؤرخ 
تعيين) تقرر  لتعيين مسيف)6ن() دد 

 ملمثل)6ن() لقانوني)6ن(:)
-)بندحمان  مال
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-)و رل  ريك و لتف

شركة) (GRENER HOLDING  -

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لكائن)

شارع) ((5 ب:) مقرها  إل تماعي 

 البطال رقم)4) كد ل  لرباط)1191) 

 لرباط  ملغرب

عند) رقم  لسجل  لتجاري 

 القتضاء:)54435)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)816753.

44I

N2M CONSEIL-SARL

LIMPIA RIF

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

LIMPIA RIF  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع  والد 

بوعطية  - 62111  لناضور  ملغرب.

تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2(537

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2122 6نا6ر) (2(  ملؤرخ في)

مسيف  د6د للشركة  لسيد)ة() زو غ)

محمد))كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)26)6نا6ر)

2122)تحت رقم)63).

45I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

DARBER SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 BLOC(B  N 16 APP(RDC
 ZERKTOUNI MEDIOUNA
 CASABALANCA ، 20490،

MEDIOUNA MAROC
DARBER SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 ETG  75 وعنو ن مقرها  إل تماعي
 APPT(B 108 BD(ANFA(ANGLE
 RUE(CLOS(DE(PROVENCE 9
 EME  CASABLANCA 20000

 لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

531153
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DARBER SARL
غرض  لشركة بإ6جاز):)بيع وشر ء)
بالجملة و لتقسيط منتو ات ومو د)

فالحية.
 ETG  75(:(عنو ن  ملقر  ال تماعي
 APPT B (18 BD ANFA ANGLE
 RUE CLOS DE PROVENCE 9
 EME  CASABLANCA 21111

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد ميلود دروجي):))511)حصة)

بقيمة)51.111)درهم للحصة).
 لسيد عبد  لسالم بركاوي):))511 
حصة بقيمة)51.111)درهم للحصة).)

 511 (: ميلود  لدروجي)  لسيد 
بقيمة)51.111)درهم.

 511 (:  لسيد عبد  لسالم بركاوي)
بقيمة)51.111)درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد ميلود  لدروجي عنو نه) ()
حي  لقدس تجزئة  لوفاق بلوك و رقم)
6)5) لعيون)71111) لعيون  ملغرب.

بركاوي) عبد لسالم   لسيد 
مد6ونة) (18 بلوك ب رقم) عنو نه) ()

 لبيضاء)29491)مد6ونة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد ميلود  لدروجي عنو نه) ()
حي  لقدس تجزئة  لوفاق بلوك و رقم)

6)5) لعيون)71111) لعيون  ملغرب
بركاوي) عبد لسالم   لسيد 
مد6ونة) (18 بلوك ب رقم) عنو نه) ()

 لبيضاء)29491)مد6ونة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1229)8.

46I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

PERTINENCE TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

 FINANCIAL CONSULTING
PARTNERS

 RUE IBNOU MOUNIR, ((7
 RESIDENCE AZZARKA
 1ER(ETAGE(N2 MAARIF,
 CASABLANCA- MAROC ،
20330، Casablanca(Maroc

PERTINENCE TRAVAUX  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 
 OPERATION(BAB(ENNAKHIL 1
 MAGAZINE(B/3 AZZOUZIA   -

41111 مر كش  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.9252(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (212( د نبف) (28 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) ((.111.111«
 (.511.111« إلى) درهم«) (511.111«
مقاصة) إ ر ء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)28)).

47I

M.O  FINANCE CONSEIL

BM ECO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

M.O  FINANCE(CONSEIL
 ANGLE  AV(ALLAL(EL(FASSI(ET
  AV YAACOUB EL MANSOUR
 IMM 24 )ESPACE(ASSAFWA(

 3eme(ETAGE(BUREAU 22
 GUELIZ(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
BM ECO شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي   وهرة 
 الطلس رقم 198) مر كش    ملغرب 

- 41111  مر كش     ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(22233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BM (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ECO
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غرض  لشركة بإ6جاز):)-)تا ر
-)أعمال  لبناء

-)بيع))  هزة  ملكت4.
) وهرة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
)) ملغرب) 198))مر كش)  الطلس رقم)

- 41111))مر كش)))) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد محمد))بكار):))111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد محمد))بكار عنو نه) ()))دو ر)
 لظهرة  لغنادرة  لزمامرة سيدي بنور)

41111)سيدي بنور  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد محمد))بكار عنو نه) ()))دو ر)
 لظهرة  لغنادرة  لزمامرة سيدي بنور)

41111)سيدي بنور  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)173).
48I

مكت4 أخيار خد6جة

ITALEX NEGRAJ
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت4 أخيار خد6جة
شارع  لجيش  مللكي  قامة  6مان 
طابق 4 رقم 7 تطو ن ، 93111، 

تطو ن  ملغرب
ITALEX NEGRAJ شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع  بل 
بوغافر رقم 25 تطو ن - 93111 

تطو ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
31817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (1(

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ITALEX(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.NEGRAJ

:) ستيف د) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ملو د  لغد ئية- ستيف د  ملالبس)

و ألحد6ة.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 بل بوغافر رقم)25)تطو ن)-)93111 

تطو ن  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عبد  لسالم)  لسيد  لنكر ج 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).)

(: عبد  لسالم)  لسيد  لنكر ج 

111))بقيمة)11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عبد  لسالم)  لسيد  لنكر ج 

عنو نه) ()شارع  بل بوغافر رقم)25 

تطو ن)93111)تطو ن)) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لسالم)  لسيد  لنكر ج 

عنو نه) ()شارع  بل بوغافر رقم)25 

تطو ن)93111)تطو ن  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (21 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

2122)تحت رقم)99).

49I

مستأمنة  لقصبة كونطا

SOCIETE MAHDI.MONEY.
CASH

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

مستأمنة  لقصبة كونطا
 لحي  الد ري  لشقة رقم ٣ قصبة 
تادلة لحي  الد ري  لشقة رقم ٣ 
قصبة تادلة  لحي  الد ري  لشقة 
رقم ٣ قصبة لحي  الد ري  لشقة 

رقم ٣ قصبة تادلة، 23511، قصبة 
تادلة  ملغرب

SOCIETE MAHDI.MONEY.
CASH شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لنهضة 
تجزيئة  لسموزية رقم )4 قصبة 
تادلة - 23351 قصبة تادلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(35

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (3(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
SOCIETE MAHDI.MONEY.

.CASH
تحويل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ألمو ل.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 4( رقم) تجزيئة  لسموزية   لنهضة 
قصبة تادلة) (23351 (- قصبة تادلة)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي):

 لسيد  ملهدي  لسموزي):))111.) 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  ملهدي  لسموزي عنو نه) ()
51)قصبة)  لحي  القتصادي ب)رقم)

تادلة)23351))قصبة تادلة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
) لسموزي)  لسيد  ملهدي)
عنو نه) () لحي  القتصادي ب)رقم)
51)قصبة تادلة)23351))قصبة تادلة)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) (  البتد ئية بقصبة تادلة)

6نا6ر)2122)تحت رقم)26.

51I

 6ت ربيع

BENIOUEL IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 6ت ربيع
 LOT(ALKHALIL 1 NR 99

 MHAMID(MARRAKECH ،
61)41، مر كش  ملغرب

BENIOUEL IMMO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 
 الر�سي  كنز  IV-(79 تسلطانت 
مقاطعة  ملنارة مر كش  - 41165 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2(633
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (25
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BENIOUEL IMMO
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مستغل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
مختلفة) ومحالت  وأ ز ئها  للشقق 

عمار ت وأ ز ئها بالكر ء)).
:) لطابق) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تسلطانت) (IV-(79  الر�سي  كنز )
 41165 (- ( مر كش) مقاطعة  ملنارة 

مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عبد لرحيم بورر ش):))751 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيد رضا توماس بورر ش):))251 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بورر ش) عبد لرحيم   لسيد 
عنو نه) ()8)زنقة)5)حي  لهناء))س س))))

63251)بركان  ملغرب.
بورر ش) توماس  رضا   لسيد 
 61291 ( أمباس برميوم) (4 عنو نه) ()

بوفيه فرنسا.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بورر ش) عبد لرحيم   لسيد 
عنو نه) ()8)زنقة)5)حي  لهناء))س س)

63251)بركان  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (14 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)475)3).
5(I

FLASH ECONOMIE

BRICOMA  AGADIR 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د6د للشركة

  BRICOMA بريكوما  كاد6ر
  AGADIR

محدودة  ملسؤولية
 ذ ت شريك وحيد

رأسمالها 4.111.111.11 درهم
 ملقر  إل تماعي ، ز وية طريق  لرباط 

و محج  حمد  مال  لدرة عين 
 لسبع   بالد ر  لبيضاء.

بمقت�سى عقد عرفي))مؤرخ) ((-
قرر) فقد  (،2122 ( 6نا6ر) ((9 بتاريخ)

ما6لي):

بشان) تغييف  عقد  قبول  (2-

 سماء لسادة)

•) لسيد محمد  لفياللي  لشاهد)

عوض  لسيد محمد شاهد

•) لسيد  دريس  لفياللي  لشاهد)

عوض  دريس محمد شاهد

من) (« ((4 (» رقم) تغييف  لبند  (•

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

•) لبند-4)-

-3)))تسييف  لشركة):))تم تعيين

(، ) لسيد محمد  لفياللي  لشاهد)

تجزئة موالي) بالد ر  لبيضاء) 6قطن 
كاليفورنيا.) (78 رقم) (2 زنقة) إدريس 

رقم) بطاقة  لتعريف  لوطنية 

 B(4819

(،  لسيد  دريس  لفياللي  لشاهد)
6قطن بالد ر  لبيضاء):تجزئة  لليمون)

فيال)43)بطاقة  لتعريف  لوطنية رقم

C356(3

غيف) ملدة  للشركة  ن  مسيف  

محدودة.

بكتابة) تم  ال6د ع  لقانوني  (4-

بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء)بتاريخ)27)6نا6ر)2122)))تحت)
رقم.1287)8

قصد  لنشر و  العالن

52I

FLASH ECONOMIE

DELICES OUED ZEM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة  

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم تأسيس شركة) (, (2121 نونبف) (24

محدودة))باملو صفات  لتالية):

 DELICES( OUED( ZEM««

S.A.R.L.) لتسمية):)

 ملقر  لتجاري):))))شارع حمو  لزياني)

 لرقم)))) لطابق  ألر�سي و د زم).

 لهدف  لتجاري:)-)مطعم/)مقهى.

 (11111.11  لرأسمال:)محدد في)

حصة كما) ((111 درهم مقسمة إلى)

6لي):

مرصيانو511  سيون  -) لسيد 

حصة.

 511 ( دهان) مجال  -) لسيدة 

حصة.)))

 ملدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها)

 لتسييف):) لسيد سيون مرصيانو.

:) ملحكمة)  إل6د ع  لقانوني)

 البتد ئية و د زم),)سجل تجاري رقم)

.((33

53I

كافجيد

اوبسايد سيستم
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

كافجيد

86 زنقة 65) مجموعة *ه* حي 

 اللفة، 21221،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

 وبسا6د سيستم شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة رقم 

) عمارة ب كتبية 2 شارع محمد 

 لسادس - 1)411 مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.531(9(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في))))غشت))212)تم))تحويل))

للشركة)  ملقر  ال تماعي  لحالي 

كتبية) ب  عمارة  (( رقم) »شقة  من)

 411(1 (- محمد  لسادس) شارع  (2

مر كش  ملغرب«)إلى)»تجزئة  لقادرية)

4)) لطابق  لثاني) مكت4) (27 عمارة)

21232) لد ر  لبيضاء)) (- ليساسفة)

 ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1396)8.

54I

SOFT ALTERNATIVE SARL

GYMFAFA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة  ملغرب

GYMFAFA شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 6))، 
شارع محمد  لخامس إقامة 

 لحد6قة  لطابق  الول رقم 6 - 
91111 طنجة  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(((657
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)21)6نا6ر)2122)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
شارع محمد  لخامس إقامة) (،((6«
 -  6 رقم)  لحد6قة  لطابق  الول 
(،((6« إلى) طنجة  ملغرب«) (91111
شارع محمد  لخامس إقامة  لحد6قة)
 91111  -  34 رقم)  لطابق  لتاسع 

طنجة)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251414.
55I

tebacom

PILINA SHOP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

pilinia
 54bd(la(grand(ceinture(hay
 mohammadi(casa ، 20000،

casablanca(maroc
pilina(shop شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي  مجمع 

مندرونا شارع  لقدس عين  لشق - 
21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2672

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.43375(
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
)212)تقرر حل) 1))د نبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
مبلغ) ( (pilina( shop  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
مندرونا) مجمع  ( مقرها  إل تماعي)
 21111 (- شارع  لقدس عين  لشق)
(: ل) نتيجة   لد ر  لبيضاء) ملغرب 

 لتصفية  لشركة.
مجمع) ( و حدد مقر  لتصفية ب)
(- مندرونا شارع  لقدس عين  لشق)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة()رشيد))متقي))و عنو نه) ()
76) 21111) لد ر) شارع  لفدى رقم)
 لبيضاء) ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (1 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)817778.

56I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

 GUERCIF SEAFOOD
PROCESSING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رفع رأسمال  لشركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
42  شارع  لدرفوفي  لطابق 2 رقم 8 

و دة، 61111، و دة  ملغرب
 GUERCIF SEAFOOD

PROCESSING شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 5) شارع 
 مال  لد6ن  الفغاني    لطابق  الول 

رقم3 - 61111 و دة  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.36(87

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2122 6نا6ر) (14 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) (2.411.111«
 2.511.111« إلى) درهم«) ((11.111«

درهم«)عن طريق):)
*)إ ر ء)مقاصة مع د6ون  لشركة)

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
*)تقد6م حصص نقد6ة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)284.
57I

مستأمنة  لقصبة كونطا

 SOCIETE GLORIKA
TRAVAUX

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

مستأمنة  لقصبة كونطا
 لحي  الد ري  لشقة رقم ٣ قصبة 
تادلة لحي  الد ري  لشقة رقم ٣ 
قصبة تادلة  لحي  الد ري  لشقة 
رقم ٣ قصبة لحي  الد ري  لشقة 

رقم ٣ قصبة تادلة، 23511، قصبة 
تادلة  ملغرب

 SOCIETE GLORIKA TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ستيطان 
 لشقة رقم 3  لطابق  لثاني شارع 
زرقطوني  لحي  الد ري - 23351 

قصبة تادلة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(569

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( شتنبف) (23 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
مرو ن بلغيتي) ( )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (511
)ة()) ) لسيد) لفائدة) حصة  ((.111
محمد حا�سي بتاريخ)23)شتنبف))212.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 26 بتاريخ) (  البتد ئية بقصبة تادلة)

6نا6ر)2122)تحت رقم)29.
58I

SAMIR FIDUCIAIRE

 FOURNITURE TOUT
METAUX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
 FOURNITURE TOUT METAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
زوبيدة، رقم 8،  لطابق  لثاني، 
سيدي معروف،  لد ر  لبيضاء - 

21521  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.419177

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)31)نونبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
8،) لطابق) رقم) زوبيدة،) »تجزئة 
معروف،) لد ر) سيدي   لثاني،)
21521) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)
 ملغرب«)إلى)»مكت4 رقم)5)،) لطابق)
بكر) أبو  شارع  ب،) عمارة   لثالث،)
معروف،) لد ر) سيدي   لقادري،)
21521) لد ر  لبيضاء)) (-  لبيضاء)

 ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف))212)تحت رقم)379)4.
59I

COMPTAFFAIRES

FARMA FERMS AGRICOLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 FARMA FERMS AGRICOLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 4 تجزئة 
 لحرية )  لطابق  لثاني شقة رقم 

3 - 28811  ملحمد6ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2975(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((8
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FARMA FERMS AGRICOLE
تدبيف) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
وتسييف  الستغالالت  لفالحية)

 لتجارية و  لصناعية).
تجزئة) (4 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لحرية))) لطابق  لثاني شقة رقم)3 - 

28811) ملحمد6ة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد طالل عصام):))611)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيدة بوعزة زين4):))411)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () عصام  طالل   لسيد 
 28811  35 رقم) (15 تجزئة  لفالح)

 ملحمد6ة  ملغرب.
عنو نه) () زين4  بوعزة   لسيدة 
 28811  35 رقم) (15 تجزئة  لفالح)

 ملحمد6ة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () عصام  طالل   لسيد 
 28811  35 رقم) (15 تجزئة  لفالح)

 ملحمد6ة  ملغرب.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد6ة))بتاريخ))3)6نا6ر)

2122)تحت رقم)99).

61I

fiduas

 STE IMMOBILIERE AL
QUANAT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

fiduas
 bd gran ceinture hay 54
 mohammadi ، 20570،

casablanca(maroc
 STE IMMOBILIERE AL QUANAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 RUE 16 N وعنو ن مقرها  إل تماعي
 17 AL(QODS(SIDI(BERNOUSSI -

.20000 casablanca(maroc
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(23729

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)21)د نبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
 RUE (6 N (7 AL QODS SIDI«
 BERNOUSSI(-(20000(casablanca
 BD ZERTOUNI  4(« إلى) (»maroc
 RESIDENCE ISTIKRAR E7 APPT
.«37.(-(20000(casablanca((maroc
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1389)8.

6(I

fiduas

 MULTI PRINT
SIGNALISATION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

fiduas
 bd gran ceinture hay 54

 mohammadi ، 20570،

casablanca(maroc

  MULTI PRINT SIGNALISATION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي )4 

 BD ZERTOUNI RESIDENCE

 ISTIKRAR(E7 APPT 37 - 20000

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.267495

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

)212)تقرر حل) 22)د نبف)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 MULTI PRINT  لشريك  لوحيد)

مبلغ رأسمالها) ( ( (SIGNALISATION

مقرها) وعنو ن  درهم  ((1.111

 BD ZERTOUNI  4(  إل تماعي)

 RESIDENCE ISTIKRAR E7 APPT

21111 - 37) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

نتيجة ل):)سب4  لتصفية.

 4( ب) مقر  لتصفية  حدد  و 

 BD ZERTOUNI RESIDENCE

 ISTIKRAR E7 APPT 37 - 21111

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين:

   ABDELMALEK  لسيد)ة()

 JAMILA 5() (و عنو نه(GURINECH

 RUE (88 N 36 C-D. CASA 21111

)ة() كمصفي)  لد ر  لبيضاء) ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 24 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819518.

62I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

VSM INVESTISSEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
 لكريم  لخطابي،عمارة مركز أعمال 
 ليز،   لطابق  لثالث، مكت4 رقم 

)2 ، 41111، مر كش  ملغرب
VSM INVESTISSEMENT شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
موالي عبد للـه، حي  لز هية رقم 21 
و22  لطابق  لثالث، رقم)3 41111 

مر كش  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2457(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (212( د نبف) (24 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) (3.361.511«
 3.895.511« إلى) درهم«) (535.111«
تقد6م حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقد6ة أو عينية.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)91)32).
63I

tebacom

CAFE LUGO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

cafe(lugo
 lot(blad(hadou(n 10 sidi(hajjaj
 ouled(hassar(tit(melil(casa ،
20000، casablanca(maroc

cafe(lugo شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي مجمع 

بالد حدو رقم 1) سيدي حجاج 
تيط مليل - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4(4435

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
)212)تقرر حل) 3))د نبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
مبلغ) ( (cafe( lugo  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
حدو) بالد  مجمع  مقرها  إل تماعي 
(- سيدي حجاج تيط مليل) ((1 رقم)
21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):) لتصفية  لشركة.
مجمع) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
بالد حدو رقم)1))سيدي حجاج تيط)
مليل)-)21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين:
و) ( فقيهي) ( ( دريس)  لسيد)ة()
 (1 رقم) بالد حدو  مجمع  عنو نه) ()
 21111 مليل) تيط  حجاج  سيدي 
)ة() كمصفي)  لد ر  لبيضاء) ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)817972.
64I

MOHAMED SAFRIOUI

 ETA PIECES DE
MAINTENANCE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
 ETA PIECES DE MAINTENANCE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 ALLEE 8 وعنو ن مقرها  إل تماعي
DE(GREVILLEAS  - 20000  لد ر 
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 لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.84157

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)22)نونبف))212)تم))تحويل))
 ملقر  ال تماعي  لحالي للشركة من)»8 
 ALLEE DE GREVILLEAS  - 21111
شارع) (8« إلى)  لد ر  لبيضاء) ملغرب«)
21111) لد ر)  -   (2 رقم) باحماد 

 لبيضاء)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819278.

65I

R H AUDIT COMPTA

KABLM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

R H AUDIT COMPTA
 RUE BIR ANZARANE IMM
 SEVILLA(N° 06 TANGER ،
90000، TANGER(MAROC

KABLM شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  2 شارع 
يعقوب  ملنصور  لطابق  لثاني رقم 

4 - 91111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2392(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.KABLM

غرض  لشركة بإ6جاز):)إستيف د))و)

توزيع بالجملة و نصف  لجملة  ميع)

 ملو د.

2)شارع) ( (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

يعقوب  ملنصور  لطابق  لثاني رقم)

4 - 91111)طنجة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (:  لسيدة  سية  ملنوزي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة  سية  ملنوزي عنو نه) ()9 

شارع أبي حين  لشادلي إقامة  للقاء)

طنجة) (91111   76 شقة) (6 أ طابق)

طنجة.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة  سية  ملنوزي عنو نه) ()9 

شارع أبي حين  لشادلي إقامة  للقاء)

طنجة) (91111   76 شقة) (6 أ طابق)

طنجة

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251368.

66I

ETUDE NOTAIRE

 VILLA EL-CARMOUHI
S.A.R.L d›A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 VILLA EL-CARMOUHI S.A.R.L

D’ASSOCIE UNIQUE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) (212( شتنبف) (28

 ألسا�سي لشركة ذ ت مسؤولية

محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

ذ ت) شركة  شكل  لشركة:)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
9)شارع) عنو ن مقرها  ال تماعي:)

طانطان طنجة))
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:)

(2(477
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 القتضاء)بمختصر تسميتها:)فيال  لكر)

موحي ش.م.م ذ ت شريك  لوحيد)
بإ6جاز:) لتطوير) غرض  لشركة 

 لعقاري
شارع) (9 عنو ن  ملقر  ال تماعي:)

طانطان طنجة)91111) ملغرب
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة:)99)سنة.
 (1.111 رأسمال  لشركة:) مبلغ 
حصة) ((11 كالتالي) مقسم  درهم،)

بقيمة)11))درهم للحصة
مسيفي  لشركة:

 لسيدة فدوى  لكر موحي.
نورما) لبنان  قامة  زنقة  عنو نها 

ندي)3)طابق)))شقة)2)طنجة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف) (13 بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

)212)تحت رقم)247555
67I

M&T(OFFICE

MILLAS DE ORO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

M&T(OFFICE
 RUE MOHAMED SEMIHA

 IMM 77 ETG 10 N 57 ، 20000،
casablanca(maroc

MILLAS DE ORO  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 77 شارع 
 N57 محمد سميحه  لطابق  لعاشر

20500 -  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4763(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (2121 شتنبف) (18
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. MILLAS DE ORO
:)يع وشر ء) غرض  لشركة بإ6جاز)

 ميع  لفو كه  لجافة و  لتو بل.
77)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 N57(محمد سميحه  لطابق  لعاشر

21511 -) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 61.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد قسطيط زهيف):))61)حصة)

بقيمة)61.111)درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () زهيف  قسطيط   لسيد 
برشلونة،)) (11111 إسبانيا) برشلونة،)

إسبانيا.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () زهيف  قسطيط   لسيد 
برشلونة،)) (11111 إسبانيا) برشلونة،)

إسبانيا
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 15 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)2121)تحت رقم)-.
68I

tebacom

TEBACOM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

tebacom
 67RUE 20 ETG 2 KSAR 2
 CASABLANCA ، 20000،

casablanca(maroc
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TEBACOM شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 67 زنقة 
21  لطابق  لتاني قصر بحر2 - 
21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.377545
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (212( نونبف) (25  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
TEBACOM))مبلغ رأسمالها)11.111) 
 67 درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي)
21) لطابق  لتاني قصر بحر2 -  زنقة)
21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):) لتصفية  لشركة.
67)زنقة) و حدد مقر  لتصفية ب)
 - بحر2  قصر  21) لطابق  لتاني 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

ر بيا و عنو نه) () ( (  لسيد)ة()عمر)
))) فريقيا) رقم) (61 زنقة) سعاد2)
21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819386.
69I

Bennani(&(Associes

 Steria  ستيريا ميدشور
Medshore

إعالن متعدد  لقر ر ت

Steria Medshore ستيف6ا ميدشور
شركة أسهم مبسطة ذ ت شريك 

وحيد
برأس مال 7.111.111 درهم 

 ملقر  ال تماعي : مارينا, إ6فو ر 5, 
شارع  ملوحد6ن,  لد ر  لبيضاء

س.ت.  لد ر  لبيضاء – 77439)
رقم  لتعريف  لضريبي – 

36(91522

مقرر ت) محضر  في  ما  اء) إثر 
نونبف) (26 بتاريخ)  لشريك  لوحيد 

)212,)تقرر ما 6لي):
من أسهم) (69.999 معا6نة نقل) (-
 Supra( ( شركة سوبر  ستيف6ا غروب)
Steria Group(لشركة سوبر  بانكين)
 Supra Banking( سوفتوير موروكو)

Software Morocco(؛
إعتبار  لنظام  ألسا�سي) (-
 Steria( ( ميدشور) لستيف6ا   ملحين 
Medshore(تز منا مع تفويت  ألسهم)
بانكين)) سوبر   إلى  ذكره   لسابق 
 Supra Banking( سوفتوير موروكو)

Software Morocco(؛
تغييف شكل  لشركة من شركة) (-
أسهم مبسطة لشركة أسهم مبسطة)

ذ ت شريك وحيد)؛
-)صالحيات من أ ل  إل6د ع.

مقرر ت) محضر  وضع  تم  لقد 
لدى  ملحكمة)  لشريك  لوحيد 
 31 بتاريخ) للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت  لرقم)45697.

71I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

CASM INVEST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
 لكريم  لخطابي،عمارة مركز أعمال 
 ليز،   لطابق  لثالث، مكت4 رقم 

)2 ، 41111، مر كش  ملغرب
CASM INVEST شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 82، زنــقــة 
قــبــطــان بــن عـــلــي بــلــحــاج،   لــطــابــق 

 لــخــامــس شــقــة رقـــم 52  ليز 
41111 مر كش  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.67195

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (212( د نبف) (24 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) (3.361.511«
 3.895.511« إلى) درهم«) (535.111«
تقد6م حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقد6ة أو عينية.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)22)32).
7(I

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

GRUPO CASA JOSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45
20000، Casablanca(Maroc

GRUPO CASA JOSE  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي ركن شارع 
 le(petit موتسارت شارع أنفا مسكن

paradis لطابق  لسابع - 21111 
 لد ر  لبيضاء   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
527213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (16
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. GRUPO CASA JOSE
مشغل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

مطعم.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)ركن شارع)
 le(petit(موتسارت شارع أنفا مسكن
 21111 (- لطابق  لسابع) (paradis

 لد ر  لبيضاء)) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد 6حيى  بوعبو):))251)حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة).

 251 ( (: شركاني) ميف6ام   لسيدة 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

251)حصة) ( (:  لسيد فهد  بوعبو)
بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد كميل  بوعبو):))251)حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد 6حيى  بوعبو عنو نه) ()45  
 ESC F غاندي سكن 6اسمين) ( شارع)
 B6 21111 شقة)  لطابق  لخامس 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
 لسيدة ميف6ام شركاني عنو نه) ()
 ESC(45))شارع))غاندي سكن 6اسمين
 B6 21111 F) لطابق  لخامس شقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
  45  لسيد فهد  بوعبو عنو نه) ()
 ESC F غاندي سكن 6اسمين) ( شارع)
 B6 21111 شقة)  لطابق  لخامس 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) () كميل  بوعبو   لسيد 
 ESC(45))شارع))غاندي سكن 6اسمين
 B6 21111 F) لطابق  لخامس شقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد 6حيى  بوعبو عنو نه) ()45  
 ESC F غاندي سكن 6اسمين) ( شارع)
 B6 21111 شقة)  لطابق  لخامس 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)798674.
72I

Trefle(Conseil

MFG VIVO HOLDING SA
شركة  ملساهمة

رفع رأسمال  لشركة

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،
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casablanca(maroc
MFG VIVO HOLDING SA شركة 

 ملساهمة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 

 لزرقطوني  لطابق 6 رقم 8) - 
21361   لد ر لبيضاء   ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5(5413
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (212( د نبف) (25 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) (6.111.111«
 6.311.111« إلى) درهم«) (311.111«
مقاصة) إ ر ء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1421)8.
73I

IFCOF

دش ايمو
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

IFCOF
 AVENUE(MOHAMED 6

 ERAC(CENTRE(IMM(G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca(MAROC
دش  6مو شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 47) شارع 
 ملقاومة  قامة  فا  لطابق 2 شقة 22 

- 21111  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5312(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
دش) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 6مو.
منعش) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

عقاري.
 (47 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 2 شارع  ملقاومة  قامة  فا  لطابق)

شقة)22 - 21111) لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: دو ح)  لسيد  لهاشمي 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () دو ح   لسيد  لهاشمي 
248)شارع و د ملوية م ملوية  اللفة)

21111) لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () دو ح   لسيد  لهاشمي 
248)شارع و د ملوية م ملوية  اللفة)

21111) لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1418)8.
74I

Trefle(Conseil

ACHTAL
إعالن متعدد  لقر ر ت

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc
ACHTAL »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع عبد 
 ملومن ، عمارة 212 ،  لطابق  لثاني 
،  ملكت4 رقم 49 - -  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.525777

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)9))6نا6ر)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
 2.491.911 زيادة رأس  ملال بمقد ر)
إلى) (6.511.111 من) ليصبح  درهم 
إنشاء) من خالل  درهم  (8.991.911
 (11 بقيمة) سهم  د6د  (24.919
إ ر ء) طريق  عن  (، للسهم) درهم 
د6ون  لشركة  ملحددة) مع  مقاصة 
6متلكها) و ملستحقة  لتي   ملقد ر 
 SOBRAGAL HOLDING  لشريك)

SARL
على) 6نص  2:) لذي  رقم) قر ر 
بمقد ر) رأس  ملال  خفض  ( ما6لي:)
7.991.911)درهم لتعويض  لخسائر)
درهم) (8.991.911 ليصبح بذلك من)

إلى)111.111.))درهم.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:))

تعد6ل مقتضيات  لنظام  ألسا�سي)
بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:))

تعد6ل مقتضيات  لنظام  ألسا�سي)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)9)14)8.

75I

fidusalim

ELGIN IMMOBILIERE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fidusalim
 lot(samip(bd(mohammed 9

 zefzaf(sidi(moumen ، 20400،
casablanca(maroc

ELGIN IMMOBILIERE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
اللة  سماء مج 6 رقم 353  لطابق 
2 سيدي مومن  لجد6د  - 21411  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

529(45

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ELGIN(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.IMMOBILIERE

:) لتطوير) بإ6جاز) غرض  لشركة 
 لعقاري

بناء

ومبيعات  ميع  ملو د) مشتف6ات 

و ملعد ت  لجد6دة و ملستعملة للبناء)

و ملناولة)؛

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
اللة  سماء)مج)6)رقم)353) لطابق)2 

سيدي مومن  لجد6د))-)21411)) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 671 ( (: لعد ري  مينة)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد لعد ري  مين):))331)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () ( لعد ري  مين)  لسيد 
  65 رقم) (6 زنقة) تجزئة  لشمس 

21411) ملحمد6ة  ملغرب.

لعد ري  مينة عنو نه) ()  لسيدة 
 65 رقم) (6 زنقة) تجزئة  لشمس 

 ملحمد6ة)21411) ملحمد6ة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

لعد ري  مينة عنو نه) ()  لسيدة 
 65 رقم) (6 زنقة) تجزئة  لشمس 

 ملحمد6ة)21411) ملحمد6ة  ملغرب.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (9 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)45)529.
76I

AFRODITA

SOCIETE HAFALUM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

SOCIETE HAFALUM شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
قا�سي عياض لرونكونطر)45 بلوك 

E - 90000 طنجة  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.32457

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2122 6نا6ر) (17 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»811.111)درهم«)أي من)»11.111) 
عن) درهم«) (911.111« إلى) درهم«)
د6ون) مع  مقاصة  إ ر ء) ( (: طريق)
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251276.
77I

AFRODITA

SOCIETE HAFALUM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسمال  لشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

SOCIETE HAFALUM شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
قا�سي عياض لرونكونطر)45 بلوك 

E - 90000 طنجة  ملغرب.

خفض رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.32457

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2122 6نا6ر) (17 في)  ملؤرخ 

خفض رأسمال  لشركة بمبلغ قدره)

»811.111)درهم«)أي من)»911.111 

عن) درهم«) ((11.111« إلى) درهم«)

طريق):)تخفيض عدد)) ألسهم.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251276.

78I

AFRODITA

SOCIETE HAFALUM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف نشاط  لشركة

AFRODITA

 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

SOCIETE HAFALUM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي زنقة 

قا�سي عياض لرونكونطر )45 بلوك 

E - 90000 طنجة  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.32457

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تغييف) (2122 6نا6ر) (17 في)  ملؤرخ 

نشاط  لشركة من)»تجارة  أللومنيوم

أصولها) و ستثمار  »إد رة  إلى) («

 لعقارية

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251276.

79I

AFRODITA

RESTAURANT DAKHLA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

AFRODITA

 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

RESTAURANT DAKHLA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : زنقة 

6اسمين إقامة أوريد  ساحة موز ر ما 

بين  لطبقين مكت4 رقم 4 - 91111 

طنجة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(1493

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تقرر حل) )3)د نبف)  ملؤرخ في)

شركة) (RESTAURANT DAKHLA

مبلغ) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)

مقرها  إل تماعي زنقة 6اسمين إقامة)

أوريد  ساحة موز ر ما بين  لطبقين)

مكت4 رقم)4 - 91111)طنجة  ملغرب)

نتيجة إل6قاف  لنهائي نشاط  لشركة.

و عين:

 لسيد)ة()عبد  لسالم))أبو  لعايش)

زنقة  الندلس) عنو نه) () و   لفالح 

شقة رقم) (5 إقامة  الندلس  لطابق)

طنجة  ملغرب كمصفي) (91111  3(

)ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

زنقة) وفي  (212( د نبف) (3( بتاريخ)

6اسمين إقامة أوريد  ساحة موز ر ما)

 91111 - 4 بين  لطبقين مكت4 رقم)

طنجة  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)249825.

81I

AFRODITA

SOCIETE HAFALUM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

SOCIETE HAFALUM شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
قا�سي عياض لرونكونطر)45  بلوك 

E - 90000 طنجة  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.32457

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)17)6نا6ر)2122)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»زنقة قا�سي عياض لرونكونطر)45  
طنجة  ملغرب«) (E - 91111 بلوك)
شو رع  لحسن  لشادلي) »ز وية  إلى)
عمارة) (36 رقم) ( عياض) وقا�سي 
طنجة)) (91111 (- ( ( لرونكونطر)

 ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251276.
8(I

AFRODITA

SOCIETE HAFALUM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

SOCIETE HAFALUM شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

و عنو ن مقرها  ال تماعي زنقة 
قا�سي عياض لرونكونطر )45  بلوك 

E - 90000 طنجة .
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.32457
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بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (2122 6نا6ر) (17  ملؤرخ في)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«)إلى)»شركة)

 ملحاصة«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251276.

82I

CAB ASSISTANCE

 AIR LAND INDUSTRIES

SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تغييف نشاط  لشركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 AIR LAND INDUSTRIES SARL

AU  شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي طنجة 

 لباليا تجزئة  لبحر  ملتوسط ))رقم 

685 طنجة - 91111 طنجة   ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.64(2(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم) (212( د نبف) ((5 في)  ملؤرخ 

»صناعة) من) نشاط  لشركة  تغييف 

»كر ء) ملباني) إلى) مكونات  لسيار ت«)

 لصناعية))

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (15 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)249627.

83I

nadorligneconsulting

ارب بالتر
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

nadorligneconsulting

 لناضور ، 62111،  لناضور  ملغرب

 رب بالتر شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

عاريض مجموعة )1 شارع تاويمة 
رقم 514  لطابق  ألول  لناظور - 

62111   لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2349(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (31

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

:) رب) تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

بالتر.

-أعمال) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبناء) ملتنوعة

- ص

- ستيف د و تصد6ر.

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

تاويمة) شارع  (1( مجموعة) عاريض 
(- 514) لطابق  ألول  لناظور) رقم)

62111)) لناظور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: 6اسين)  لسيد  عر ب 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () 6اسين   لسيد  عر ب 
شارع  لحمر ء) لعروي  لناظور)

62111)) لناظور  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () 6اسين   لسيد  عر ب 
شارع  لحمر ء) لعروي  لناظور)

62111)) لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)21)6نا6ر)

2122)تحت رقم))2).
84I

CCJF

 SUPERVISING OF
TURNKEYS-EXPERTISE-

 ASSISTANCE FOR
 MAINTENANCE AND

OPERATION »SETEAMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC
SUPERVISING OF TURNKEYS-

 EXPERTISE-ASSISTANCE
 FOR MAINTENANCE AND

OPERATION »SETEAMO شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لد ر 

 لبيضاء 16) زنقة عبد  لرحمان 
 لصحر وي  - 21111 لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.3(5863

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 212( أكتوبر) (26 في)  ملؤرخ 
مسؤولية) ذ ت  شركة  حل  تقرر 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 
SUPERVISING OF TURNKEYS-

 E X P E R T I S E - A S S I S T A N C E

 FOR MAINTENANCE AND
مبلغ) ( (OPERATION «SETEAMO
وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)
 (16 مقرها  إل تماعي  لد ر  لبيضاء)
(- ( عبد  لرحمان  لصحر وي) زنقة 
لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة) (21111

ل):)قر ر  لشريك  لوحيد.
ب  لد ر) مقر  لتصفية  حدد  و 
عبد  لرحمان) زنقة  ((16  لبيضاء)
لد ر  لبيضاء)) (21111 (- (.  لصحر وي)

 ملغرب.)
و عين:

  STEPHANE  لسيد)ة()
فرنسا) عنو نه) () و  (VINCENT
)ة() كمصفي) فرنسا  تولوز  (3(111

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق)
:) لد ر  لبيضاء) بالتصفية)  ملتعلقة 
16))زنقة عبد  لرحمان  لصحر وي)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (3 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)68)818.

85I

KAMAR BENOUNA

 CT Core Technologie
Dévelopment ش م م دات 

مساهم وحيد
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
 CT(Core(Technologie

Dévelopment ش م م د ت 
مساهم وحيد  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 79) 

ملتقى شارع لندن ة شارع  ملقاومة 
 لطابق  الول - 21251  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
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حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.264987
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (212( شتنبف) (21 في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 CT Core ذ ت  لشريك  لوحيد)
Technologie(Dévelopment)ش م)
م د ت مساهم وحيد)))مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
ملتقى شارع لندن ة) ((79  إل تماعي)
شارع  ملقاومة  لطابق  الول)-)21251 
 لد ر لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):)عدم)

 لشغل).
 (79 ب) مقر  لتصفية  حدد  و 
ة شارع  ملقاومة) لندن  ملتقى شارع 
 لطابق  الول))-)21251) لد ر لبيضاء)

 ملغرب.)
و عين:

و) ( و 6و) ( ( كوتي فانس)  لسيد)ة()
ملتقى شارع لندن ة) ((79 عنو نه) ()
 21251 شارع  ملقاومة  لطابق  الول)
)ة() كمصفي)  لد ر لبيضاء) ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
 (79 (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 
ة شارع  ملقاومة) لندن  ملتقى شارع 

 لطابق  الول
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (7 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)4)8186.
86I

tochya(sani(lighting

TOCHYA SANI LIGHTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

tochya(sani(lighting
 résidence(prima(office, n 105,
 appt 16, etg 3, angle 11 janvier
 et(mostafa(maani(casablanca،

20120، casablanca(maroc

 TOCHYA SANI LIGHTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 
بريما  وفيس رقم 15) شقة 6) 

 لطابق 3 ز وية )) 6نا6ر و مصطفى 
 ملعاني.  - 21)21  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
524427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (1(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TOCHYA SANI LIGHTING
غرض  لشركة بإ6جاز):) ستيف د و)
تصد6ر  لتوزيع و  لتجارة))))))))))))))))))))))))))))))))))).
:) قامة) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 (6 شقة) ((15 رقم) بريما  وفيس 
6نا6ر و مصطفى) ((( ز وية) (3  لطابق)
21)21) لد ر لبيضاء) (- (  ملعاني.)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: 6وسف لبدوعي) (  لسيد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
لبدوعي)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6وسف  (  لسيد)
تجزءة  المل) حي  لقدس  عنو نه) ()
سيدي) (( رقم) (35  قامة  لسالم)
21611) لد ر) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (  لبفنو�سي)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد))6وسف لبدوعي عنو نه) ()

تجزءة  المل  قامة) حي  لقدس 
سيدي  لبفنو�سي) (( رقم) (35  لسالم)

21611) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)812759.

87I

Fiduciaire MORBIHA

 SARL AU AZAIM  
ELECTRODOMESTIC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire MORBIHA

حي أوالد بوطي4 سكتور أ. زنقة 5 
رقم 6).  لناضور، 62111،  لناضور 

 ملغرب

 SARL AU AZAIM  

ELECTRODOMESTIC شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 ملستوصف بنينصار  لناضور - 

62111  لناضور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(329

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (2121 غشت) (27

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

متبوعة) تسمية  لشركة 

بمختصر) عند  إلقتضاء)

 SARL AU AZAIM ( ( (: تسميتها)

.ELECTRODOMESTIC

إستيف د) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

وتصد6ر  أل هزة  ملنزلية.

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- بنينصار  لناضور)  ملستوصف 

62111) لناضور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عبد  لرحمان  لزعيم)  لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عبد  لرحمان  لزعيم)  لسيد 

تيفقاع  لشرقية)) حي  عنو نه) ()

62111) لناضور  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لرحمان  لزعيم)  لسيد 

تيفقاع  لشرقية)) حي  عنو نه) ()

62111) لناضور  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) ( بالناضور)  البتد ئية 

غشت)2121)تحت رقم)26).

88I

مكت4  الستاذ ز هدي عبد لعزيز موثق

BEM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

مكت4  الستاذ ز هدي عبد لعزيز 

موثق

 لد ر  لبيضاء شارع 2 مارس زنقة 

 مستفد م عمارة 6  لرقم 6 -  لطابق 

2 ، 21491،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

BEM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لد ر 

 لبيضاء شارع والد زيان إقامة زهرة - 

21121  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.76255
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بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)8))6ونيو))211)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

» لد ر  لبيضاء)شارع والد زيان إقامة)

زهرة)-)21121) لد ر  لبيضاء) ملغرب«)

مو�سى) زنقة  (21 » لد ر  لبيضاء) إلى)

21121) لد ر  لبيضاء)) (- ( بنو نصيف)

 ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر))211)تحت رقم)215132.

89I

SYNERGIE EXPERTS

BATISERV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

SYNERGIE EXPERTS

49، زنقة  ون  وريس، حي غوتييه 

، 21211،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

BATISERV شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 374 شارع 

عبد  ملومن، عمارة أتريوم،  تجزئة 

منازل  مليمون،  لطابق 5 21142 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.336793

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)12)نونبف))212)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

عمارة) عبد  ملومن،) شارع  (374«

منازل  مليمون،) تجزئة  ( أتريوم،)

21142) لد ر  لبيضاء)  5  لطابق)

تاو طات،) عين  »شارع  إلى)  ملغرب«)

6،) لطابق) عمارة رقم) ( حي بوركون،)

رقم)6 21153) لد ر لبيضاء)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (3 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)5)8167.

91I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

RQIBI CAR

إعالن متعدد  لقر ر ت

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 5111)، 

 لخميسات  ملغرب

RQIBI CAR »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: زنقة 

حمان  لفتكاوي تحجاويت مريرة - 

54451  لخنيفرة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2669

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)2))6ونيو)9)21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

من) حصة   تماعية  (511 تفويت)

لفائدة)  لسيد صالح  لد6ن  لرقيبي 

 لسيد محمد  لسالك  لرقيبي وتاكيد)

 لسيد محمد  لسالك  لرقيبي كوكيل)

بعد  ستقالة  لسيد) للشركة  وحيد 

مهامه) من  صالح  لد6ن  لرقيبي 

و تغييف  لشكل  لقانوني) كوكيل ثاني.)

شركة ذ ت مسؤولية) (: للشركة من)

شركة ذ ت مسؤولية) ) لى:) محدودة)

محدودة بشريك وحيد)

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

8:) لذي 6نص على) و) (7 بند رقم)

من) و ملساهمات  رأس  ملال  ما6لي:)

 لشركاء

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (28 بتاريخ) (  البتد ئية بخنيفرة)

2121)تحت رقم)27.

9(I

مكت4  الستاذ ز هدي عبد لعزيز موثق

BEM
تأسيس شركة  ملساهمة

مكت4  الستاذ ز هدي عبد لعزيز 

موثق

 لد ر  لبيضاء شارع 2 مارس زنقة 

 مستفد م عمارة 6  لرقم 6 -  لطابق 

2 ، 21491،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

BEM »شركة  ملساهمة« 

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  لد ر 

 لبيضاء شارع والد زيان إقامة زهرة 

 ملغرب، 21121  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

 ملساهمة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.76255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون) ((994 أكتوبر) ((8

 ألسا�سي لشركة  ملساهمة باملميز ت)

 لتالية:

شكل  لشركة):)شركة  ملساهمة).

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

.BEM(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

:) ستيف د) بإ6جاز) غرض  لشركة 

إ6جار) و  تصد6ر  ميع  ملعد ت  و 

 لخدمات.

:) لد ر) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

شارع والد زيان إقامة زهرة)  لبيضاء)

 ملغرب)21121) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة:)99)سنة.

ويبلغ رأسمال  لشركة)1.111,11) 

درهم،

مقسم كالتالي:

)5)حصة) ( (:  لسيد رضو ن بيض)

بقيمة)11,11).5)درهم للحصة).

 PETEAU Aude :  (  لسيدة)

حصة بقيمة)11,11))درهم للحصة).

حصة) (( ( (:  لسيد سفيان بيض)

بقيمة)11,11))درهم للحصة).

((: منيف  لصايغ) محمد   لسيد 

درهم) (2.711,11 بقيمة) حصة  (27

للحصة).

 LAMAQUE  لسيدة)
بقيمة) حصة  (Dominique :  (

11,11))درهم للحصة).
((: متفوف) عبد  لكريم   لسيد 
درهم) ((.811,11 بقيمة) حصة  ((8

للحصة).
))حصة) ( (:  لسيد محمد متفوف)

بقيمة)11,11))درهم للحصة).
مجلس) أعضاء) أو   ملتصرفون 

 لرقابة:)
بصفته) () (  لسيد رضو ن بيض)
مجلس  إلد ري) رئيس  متصرف 
شارع) عنو نه) () لد ر  لبيضاء)
21121) لد ر) والد زيان إقامة زهرة)

 لبيضاء) ملغرب
مر ق4 أو مر قبي  لحسابات):

) (بصفته) فوكالة) 6حيى   لسيد 
عنو نه) () لد ر) مر ق4  لحسابات 
موالي  لحسن) شارع  ((51  لبيضاء)

 ألول)21121) لد ر  لبيضاء) ملغرب
مقتضيات  لنظام  ألسا�سي)
توزيع) و  بتكوين  الحتياطي   ملتعلقة 

 ألرباح):
من) للتوزيع  6تكون  لربح  لقابل 
6نقص) للسنة  ملالية   لربح  لصافي 
منه عند  القتضاء) لخسائر  لسابقة)
في) ستفحل  ك&gt;   ملبالغ  لتي  و 
 الحتياطي و ترفع بالتفحيل  ملستفيد)

لسنو ت  ملنصرمة.
تأسيس) مصاريف  تستخمد 
إنقضاء) أقصاه  أ ل  في   لشركة 
كل) قبل  و   لسنة  ملالية  لخامسة 

توزيع لألرباح.
كل  ملد والت) إلغاء) طائلة  تحت 
 ملخالفة،)6تم  قتطاع)%5)من  ألرباح)
 لصافية للسنة  ملالية،) لتي تخفض،)
عند  لقتضاء،)بالخسائر  لسابقة،)و)
أمو ل  الحتياطي) لتكوين  تخصص 

 ملسمى  الحتياطي  لقانوني..
 إلمتياز ت  لخاصة  ملنصوص)

عليها لكل شخص):
ليس هناك أي  متياز ت خاصة.

بقبول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم   ألشخاص  ملخول 
 ألسهم وتعيين  هاز  لشركة  ملخول)

له  لبث في طلبات  لقبول):



2681 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)994))تحت رقم)21763).
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Mustapha ZAKHNINI 

ROCHER CAP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

Mustapha ZAKHNINI

 BP 125. 62602 RAS(EL(MA
NADOR ، 62602،  لناضور 

 ملغرب

ROCHER CAP شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 24 
زنقة  لسليمانية خي  لنصر بركان 

رقم 24 زنقة  لسليمانية خي  لنصر 

بركان 63311 بركان  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.7137

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر) (212( د نبف) (28 في)  ملؤرخ 

ذ ت) شركة  (ROCHER CAP حل)

رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
زنقة  لسليمانية) (24  إل تماعي رقم)
زنقة) (24 رقم) بركان  خي  لنصر 

 63311  لسليمانية خي  لنصر بركان)

بركان  ملغرب نتيجة الزمة  قتصاد6ة.

و عين:

و) عبد  لحق  ( بودو)  لسيد)ة()
عنو نه) ()ر س  ملاء) لناضور)62612 

 لناضور  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

 24 وفي رقم) (212( 28)د نبف) بتاريخ)
زنقة  لسليمانية خي  لنصر بركان رقم)
24)زنقة  لسليمانية خي  لنصر بركان)

63311)بركان  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)63/2022.
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مكت4  الستاذ ز هدي عبد لعزيز موثق

BEM
شركة  ملساهمة

مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة

مكت4  الستاذ ز هدي عبد لعزيز 
موثق

 لد ر  لبيضاء شارع 2 مارس زنقة 
 مستفد م عمارة 6  لرقم 6 -  لطابق 

2 ، 21491،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
BEM »شركة  ملساهمة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  لد ر 
 لبيضاء شارع والد زيان إقامة زهرة 

- -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.76255
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)21)د نبف)2111
مالءمة  لنظام  ألسا�سي) تقرر 
مقتضيات  لقانون:) مع  للشركة 
من) رأسمال  لشركة  من  -) لرفع 
 (31.111,11 إلى) درهم  ((1.111,11

درهم،.
«BEM«(تغييف  سم  لشركة إلى(-

قبول  ستقالة أعضاء) ملجلس) (-
 إلد ري للشركة

بيض) رضو ن  تعيين  لسيد  (-
 6 ملدة) (BEM لشركة) مسيف  بصفة 

سنو ت
للشركة) تغييف  لشكل  لقانوني  (-

إلى شركة ذ ت مسؤولية محدودة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 (2 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6ونيو))211)تحت رقم)89886).
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د6و ن  الستاذ بناصر  لصغيف

CHICKEN BOX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة)

د6و ن  الستاذ بناصر  لصغيف
)6،شارع موالي عبد  لرحمان  قامة 
منة هللا II مكت4 رقم )  لقنيطرة، 

4111)،  لقنيطرة  ملغرب
 CHICKEN BOX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي 78 شارع 
موالي غبد  لرحمان متجر رقم 
)  لقنيطرة - 4111)  لقنيطرة 

 ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.55(97

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( د نبف) ((7 في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):
صالة  لعاب و ترفيه.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 البتد ئية بالقنيطرة))بتاريخ)26)6نا6ر)

2122)تحت رقم)388.
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CCJF

PRO-EVEIL
إعالن متعدد  لقر ر ت

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC

PRO-EVEIL »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 
عالل  بن عبد هللا  قامة  لسالم  - - 

 ملحمد6ة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.214(3

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)14)6نا6ر)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 6نص  -):) لذي  رقم) قر ر 
-)  ستقالة  ملسيف  لحالي) ما6لي:)
من) ( تسين) محسن   لشركة  لسيد 

مهامه في تسييف  لشركة).)
على) 6نص  -2:) لذي  رقم) قر ر 
ما6لي:)-)تعيين  لسيدة سميفة رضو ن)

مسيفة  د6دة للشركة.
قر ر رقم)-3:) لذي 6نص على ما6لي:)

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)-):) لذي 6نص على ما6لي:)
 ستقالة  ملسيف  لحالي  لشركة)

بند رقم)-2:) لذي 6نص على ما6لي:)
-)تعيين مسيفة  د6دة للشركة.

بند رقم)-3:) لذي 6نص على ما6لي:)
تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد6ة))بتاريخ)25)6نا6ر)

2122)تحت رقم)58).
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إعالن

لوكا مرفوق
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

LOCA MARFOUK SARL AU
 n 1 Bd(Laghota, Res(Al

 Yassamine, N°m58 S/m   Sidi
 Moumen(Casablanca ، 20000،

CASABLANCA Maroc
لوكا مرفوق شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم ) 

شارع الغوطة إقامة  لياسمين رقم 
58 سيدي مومن  لد ر  لبيضاء - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.45398(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)22)6ونيو))212)تم))تحويل))
للشركة)  ملقر  ال تماعي  لحالي 
إقامة) الغوطة  شارع  (( »رقم) من)
 لياسمين رقم)58)سيدي مومن  لد ر)
21111) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)
 (9 رقم) »تجزئة  ألزهر  إلى)  ملغرب«)
سيدي مومن  لد ر  لبيضاء)-)21111 

 لد ر  لبيضاء)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

غشت))212)تحت رقم))2821.

97I
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FIDUCIAIRE(BALANCE(D’OR(sarlau

SHINE BEAUTY HOUSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt
N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC
SHINE BEAUTY HOUSE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لخدمات  لرقم 32 شارع يعقوب 

 ملنصور  لطابق  ألول شقة رقم 2 - 
61111 و دة  ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
38683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 SHINE(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.BEAUTY HOUSE
مشغل) (* (: غرض  لشركة بإ6جاز)

لتصفيف  لشعر وصالون  لتجميل
*)مشغل مركز للعنا6ة بالجسم
*)مشغل مركز  للياقة  لبدنية.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
يعقوب) شارع  (32  لخدمات  لرقم)
 -  2  ملنصور  لطابق  ألول شقة رقم)

61111)و دة  ململكة  ملغربية.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 411 ( (: بحوت) إ الل   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيدة عبيف بحوت):))211)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 411 ( (: حسام  لبقيجر)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

 411 (: بحوت) إ الل   لسيدة 
بقيمة)41.111)درهم.

بقيمة) (211 (:  لسيدة عبيف بحوت)
21.111)درهم.

 411 (: حسام  لبقيجر)  لسيد 
بقيمة)41.111)درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () بحوت  إ الل   لسيدة 
25)شقة) حي  ملطار تجزئة أوند  إ6لو)
6) 62111) لناظور  ململكة  ملغربية.

عنو نه) () بحوت  عبيف   لسيدة 
 67 حي  ألندلس زنقة  لتوحيد رقم)

61111)و دة  ململكة  ملغربية.
 لسيد حسام  لبقيجر عنو نه) ()
 (2 رقم) سبو  زنقة  إ6ريس  تجزئة 

61111)و دة  ململكة  ملغربية.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () بحوت  عبيف   لسيدة 
 67 حي  ألندلس زنقة  لتوحيد رقم)

61111)و دة  ململكة  ملغربية
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)273.
98I

FIDUCIAIRE(BALANCE(D’OR(sarlau

MIRA LA PERLA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt
N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC
MIRA LA PERLA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 6) طريق  
أ 9) تجزئة  لسالم ظهر ملحلة  - 
61111 و دة  ململكة  ملغربية.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.33(15

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
)212)تقرر حل) 27)د نبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
  MIRA LA PERLA  لشريك  لوحيد)
درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 
طريق)) ((6 وعنو ن مقرها  إل تماعي)
(- ( ملحلة) ظهر  تجزئة  لسالم  ((9 أ)
61111)و دة  ململكة  ملغربية نتيجة)

ل):)لم تنجز أي نشاط تجاري.
و حدد مقر  لتصفية ب)6))طريق))
(- ( ملحلة) ظهر  تجزئة  لسالم  ((9 أ)

61111)و دة  ململكة  ملغربية.)
و عين:

و) زدوري  ( حسام)  لسيد)ة()
تجزئة) ((9 أ) ( طريق) ((6 عنو نه) ()
و دة) (61111 ( ملحلة) ظهر   لسالم 
 ململكة  ملغربية كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)269.
99I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 NORD DETAIL VIANDES -
NDV

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد  لرحمان 
 لشقة ) ، 21211،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
 NORD(DETAIL(VIANDES - NDV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي بقعة 339 
تجزئة لينا سيدي معروف - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(23835

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)24)شتنبف))212)تقرر إنشاء)

فرع))تابع للشركة))تحت  لتسمية)-)و)

إقامة) بالعنو ن ساحة  ألمم   لكائن 

(- 6) لطابق  ألر�سي) رقم) نسرين 

من) و  ملسيف  طنجة  ملغرب  (91111

طرف  لسيد)ة()بنبوبكر عبد  لعالي.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251295.

(11I

د6و ن  لتوثيق  لعصري

AMAM INVEST امام انفست
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

د6و ن  لتوثيق  لعصري

شارع يعقوب  ملنصور  لد ر) (72

21211،) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء،)

 ملغرب

 AMAM INVEST  مام  نفست)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 لشريك  لوحيد

 2(-23 وعنو ن مقرها  إل تماعي)

(- بةركون) شعي4  لفردي  زنقة  بو 

21211) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)

.51675

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (212( د نبف) (29 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

محمد) )ة() تفويت  لسيد)

حصة   تماعية) (5.111  عماروش)

لفائدة)) حصة  (5.111 أصل) من 

 لسيد))ة()عاليا  عماروش بتاريخ)29 

د نبف))212.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم))81974.

(1(I
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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

ADELMA
إعالن متعدد  لقر ر ت

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شارع سيدي عبد  لرحمان 

 لشقة ) ، 21211،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

ADELMA »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  لطريق 

 لثانوية ))) زناتة عين  لسبع - 

1)216  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2254(9

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) (212( نونبف) (22  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

رأس  ملال) ( قرر  لشريك  لوحيد أن)

سيفتفع)) ( درهم) ( (7.111.111  لحالي)

بمبلغ)5.569.511))درهم،)لكي 6صل)

22.569.511)درهم،)وذلك بخلق)) إلى)

مقابل)) ( حصة) ((55.695 ( وإصد ر)

11))درهم))للحصة)) لو حدة،)تكت4)

نقد  ويسرح بأكملها عند  الكتتاب،)

بمقاصة))مع مستحقات ثابتة وسائلة)

ومستو بة على عاتق  لشركة.

على) 6نص  2:) لذي  رقم) قر ر 

قرر  لشريك  لوحيد خفض) ما6لي:)

درهم) (5.8(3.111 بمبلغ) رأس  ملال 

إلى) درهم  (22.569.511 من) لينزل 

تصفية) بهدف  درهم،) ((6.756.511

 لخسائر  ملتف كمة.))قرر  لجمع  لعام)

رأس) من  ( ) لخفض) هذ ) ( تحقيق)

 225.695 تعويض) طريق  عن   ملال 

للو حدة)) ( درهم) ((11 مقابل) ( حصة)

ب)67.565))حصة مقابل)11))درهم))

)بما) ) لشركاء) للو حدة،)موزعة))على)

يعادل)26)حصة  د6دة مقابل)11) 

حصة) (35 عوض) للو حدة  درهم 

قد6مة مقابل)11))درهم للو حدة.

على) 6نص  3:) لذي  رقم) قر ر 

إعادة) قرر  لشريك  لوحيد،) ما6لي:)

صيغة  لنظام  ألسا�سي للشركة))ذ ت)

فريد)) بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

على  لنظام  ألسا�سي) و  ملصادقة 

 لجد6د،) لذي تم عرضه من طرف)

 ملسيف.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

7:) لذي 6نص على) و) (6 بند رقم)

ما6لي:)بناء  على ماسبق،)قرر  لشريك)

من) (7 و) (6 تغييف  لفصلين)  لوحيد 

 لقانون  ألسا�سي.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1292)8.

(12I

ZHAR AHMED

FOOR OPTIC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 HAY(QODS(BENSOUDA ، ((

30030، FES(MAROC

FOOR OPTIC شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 23 

 ملنظر  لجميل 21 قيسارية  ملنال 

بنسودة - 31131 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

71959

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (14

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 FOOR(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.OPTIC
غرض  لشركة بإ6جاز):)نظار تي.

 23 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
قيسارية  ملنال) (21  ملنظر  لجميل)

بنسودة)-)31131)فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: 6بوري) عاطف   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () 6بوري  عاطف   لسيد 
 96 رقم) شارع  المويين  (14 زنقة)
 نان  لحري�سي بندباب)11)31)فاس)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () 6بوري  عاطف   لسيد 
 96 رقم) شارع  المويين  (14 زنقة)
 نان  لحري�سي بندباب)11)31)فاس)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (2( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)309/2022.
(13I

ZHAR AHMED

BH3 BATI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY(QODS(BENSOUDA ، ((

30030، FES(MAROC
BH3 BATI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لقطعة 
رقم )2 تجزئة سعيدة  لضيعة  - 

11)31 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

71963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BH3 (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BATI
:)مقاول في) غرض  لشركة بإ6جاز)

 ألشغال  ملختلفة.
:) لقطعة) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- ( سعيدة  لضيعة) تجزئة  (2( رقم)

11)31)فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 334 ( (: عبد  لحق  لبدر) (  لسيد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 333 ( (: ) لهادي  لحمومي)  لسيد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 333 ( (: مصطفى  لبدر) (  لسيد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد))عبد  لحق  لبدر عنو نه) ()
278 31111)فاس) حي  لسعادة رقم)

 ملغرب.
 لسيد)) لهادي  لحمومي عنو نه) ()
سعيدة) تجزئة  (2( رقم)  لقطعة 
فاس) (31(11 عين قادوس) (  لضيعة)

 ملغرب.
)مصطفى  لبدر عنو نه) ()  لسيد)
 2 طابق) بن شقرون  عبد لعزيز  حي 

عمارة)9 31111)فاس  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد))عبد  لحق  لبدر عنو نه) ()
278 31131)فاس) حي  لسعادة رقم)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (2( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)))3.

(14I
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

KLN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

KLN شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 
 ألر�سي تجزئة بودي علي بلفاع مركز 
شتوكة أ6ت باها - 11)87 شتوكة 

أ6ت باها  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.21829

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)7))د نبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
علي) بودي  تجزئة  » لطابق  ألر�سي 
بلفاع مركز شتوكة أ6ت باها)-)11)87 
شتوكة أ6ت باها  ملغرب«)إلى)» لطابق)
طريق) إف  عمارة  (2 رقم)  ألر�سي 
 لقصر  لبلدي شارع موالي عبد هللا)

أكاد6ر)-)81111) كاد6ر)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (21 بتاريخ) ( بانزكان)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)))).
(15I

HORICOM

 AXIAL TRAVAUX
D›AFRIQUE AXTRAF

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

رفع رأسمال  لشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 AXIAL TRAVAUX D›AFRIQUE

 AXTRAF

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم )) 
عمارة 6 موالي  سماعيل - 51111 

مكناس  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.23(7(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تم) (212( د نبف) (27 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) ((.421.111«
»2.181.111)درهم«)إلى)»3.511.111 
مقاصة) إ ر ء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)355.

(16I

HLZCONSULTING

 CENTRE AFRICAIN
 D’INNOVATION DE

 L’AGROALIMENTAIRE ET
COSMETIQUE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

HLZCONSULTING
 boulevard(Almozdalifa

 immeuble(Riad(Nawal(G 1er
 étage(A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
 CENTRE AFRICAIN
 D’INNOVATION DE

 L’AGROALIMENTAIRE ET
COSMETIQUE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
عبد  لكريم  لخطابي مجمع  البتكار 
 امعة  لقا�سي عياض بمر كش - 

41111 مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((44(9

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)27)د نبف))212)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»شارع عبد  لكريم  لخطابي مجمع)

عياض)  البتكار  امعة  لقا�سي 

مر كش  ملغرب«) (41111 (- بمر كش)

) ملنطقة  لصناعية) (218 »رقم) إلى)

آسفي) طريق  غانم  سيدي  بمنطقة 

 RDC2 - 41111 رقم) بمر كش 

مر كش)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)967.

(17I

Afifa(BELHANA

YALABS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تجد6د مدة مز ولة مهام  ملسيف6ن

Afifa(BELHANA

شارع )) 6نا6ر٬ عمارة ٲدر ر٬1 
 لطابق  ٲلول٬ مكت4 رقم 3 حي 

 لد خلة، 81161، ٲكاد6ر٬  ملغرب

YALABS »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 1) 

مكرر، بلوك ))، شارع 7، حي بئف 

أنزر ن، تيكيوين ٬80650 أكاد6ر، 

 ملغرب.

»تجد6د مدة مز ولة مهام  ملسيف6ن«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.437(7

بمقت�سى  لجمع  لعام  لعادي)

 ملؤرخ في)31)د نبف))212

مهام) مز ولة  مدة  تجد6د  تقرر 

 ملسيف6ن ملدة غيف محددة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (28 بتاريخ) بأكاد6ر   لتجارية 

)212)تحت رقم)18313).

(18I

سا يس كونساي

STE GM2 AUTO-SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

سا يس كونساي
مكات4  ملنارة شارع عالل  بن عبد 
هللا  لطابق  لثالث رقم 36 فاس ، 

31111، فاس  ملغرب
 STE(GM2 AUTO-SERVICES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لورد، شارع  بن  لخطي4،  - 

31111 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7(143

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((4
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GM2 AUTO-SERVICES
إصالح،) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
وغسيل) ومو زنة،) تشحيم  صيانة،)

 ملركبات و لدر  ات  لنارية.
غيار  لسيار ت) قطع  بيع 
و لدر  ات  لنارية،) الستيف د)

و لتصد6ر).
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لورد،)شارع  بن  لخطي4،))-)31111 

فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

111.111.))درهم،)مقسم كالتالي:
 (1.111 ( (: مر د) 6وسف   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد 6وسف مر د عنو نه) ()رقم)
43)ممر  لورد))31111)فاس  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد 6وسف مر د عنو نه) ()رقم)
43)ممر  لورد)31111)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)411.
(19I

Société somicoc

شركة اليونا
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

Société somicoc
 Rue(Abbas(mssadi(appt 2  VN

Fes، 30000، Fes(Maroc
شركة  ليونا شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة دنيا 
رقم 61 شارع  لجيش  مللكي فاس - 

31111 فاس  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.25689

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( أكتوبر) (29 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد))ة()) حمد بوخرطة)
أصل) من  حصة   تماعية  ((.15(
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  ((2.614
أكتوبر) (29 بتاريخ) علي  بوخرطة 

.212(
تفويت  لسيد))ة()) حمد بوخرطة)
أصل) من  حصة   تماعية  ((.151
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  ((2.614
أكتوبر) (29 بتاريخ) محمد  بوخرطة 

.212(
تفويت  لسيد))ة()) حمد بوخرطة)
أصل) من  حصة   تماعية  ((.151
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  ((2.614
أكتوبر) (29 بتاريخ) سعيد  بوخرطة 

.212(

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
د نبف) (24 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

)212)تحت رقم)5829/2021.
((1I

Khidmat Attajir

MEREAU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Khidmat Attajir
 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 15
52000، ERRACHIDIA(MAROC
MEREAU شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) زنقة 

 لقدس  - 52411  لريش  لريش
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3157
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((9
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MEREAU
تا ر) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
 لجملة للمياه  ملعدنية مياه غازية و)

 ملشروبات.
زنقة) ((1 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 لقدس))-)52411) لريش  لريش.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد سعيد مرتو)):))311)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
711)حصة) ( (:  لسيد محمد مرتو)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 (1  لسيد سعيد مرتو عنو نه) ()

زنقة  لقدس)52411) لريش  لريش.

 (1  لسيد محمد مرتو عنو نه) ()
زنقة  لقدس)52411) لريش  لريش.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 (1  لسيد سعيد مرتو عنو نه) ()
زنقة  لقدس)52411) لريش  لريش

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (24 بتاريخ) (  البتد ئية بميدلت)

2122)تحت رقم)53.
(((I

fiduazizi

ICHOU ISHAK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 
عمر  ملختار حي  لقدس، 7111، 

 لعيون  ملغرب
ICHOU ISHAK شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع  لبيف 
 لجد6د حي  لوحدة )1 رقم 6)) 
شارع  لبيف  لجد6د حي  لوحدة )1 
رقم 6)) 71111  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
41163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (24
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ICHOU ISHAK
غرض  لشركة بإ6جاز):)بيع  ميع)

 نو ع  لحذ6ة و  ملالبس  لرياضية.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لبيف  لجد6د حي  لوحدة))1)رقم)6)) 

 1( حي  لوحدة) شارع  لبيف  لجد6د 
رقم)6)) 71111) لعيون  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (:  لسيد محمد  6ت يشو)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

 (111 (:  لسيد محمد  6ت يشو)
بقيمة)11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد محمد  6ت يشو عنو نه) ()
 1( حي  لوحدة) (91 رقم) زمور  زنقة 

71111) لعيون  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد محمد  6ت يشو عنو نه) ()
 1( حي  لوحدة) (91 رقم) زمور  زنقة 

71111) لعيون  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)243/2022.
((2I

YOUSSEF DAK SHOP

ABDO BARBAS NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

YOUSSEF DAK SHOP
 لد خلة ، 73111،  لد خلة  ملغرب

ABDO BARBAS NEGOCE شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لعودة 
)1 بلوك 14 رقم )1 مركز بئف كندوز 

- وسرد - 73111  وسرد  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
215(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ABDO(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.BARBAS NEGOCE

غرض  لشركة بإ6جاز):)بيع وشر ء)

 ملالبس  لجاهزة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)حي  لعودة)
)1)بلوك)14)رقم))1)مركز بئف كندوز)

- وسرد)-)73111) وسرد  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: غازي)  لسيد عبد هللا 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () غازي  عبد هللا   لسيد 
كندوز) بئف  (51 رقم) (( حي  لعودة)

73111) لد خلة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () غازي  عبد هللا   لسيد 
كندوز) بئف  (51 رقم) (( حي  لعودة)

73111) لد خلة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 2( بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)11).

((3I

smaticomp

META TRANSMISSION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

smaticomp

 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،

casablanca(maroc

META TRANSMISSION  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 
)5)زنقة  سامة  بن زيد  لطابق 

2  لحي  اليسر منطقة  ملعاريف  

CASABLANCA 20000  لد ر 

 لبيضاء    ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

531(8(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((8

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 META (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. TRANSMISSION

و) بيع  (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

تسويق  لقماش).
عنو ن  ملقر  ال تماعي):))5)زنقة)

 سامة  بن زيد  لطابق)2) لحي  اليسر)

 CASABLANCA ( منطقة  ملعاريف)

21111) لد ر  لبيضاء))) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  6وب  لهز ز):))111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).)

 لسيد  6وب  لهز ز):)111))بقيمة)

11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) ()  لسيد  6وب  لهز ز 

 إقامة حد ئق بلفد6ر عمارة أ شقة)
زنقة ال رد ن عين  لبف ة  لد ر) (414

21111) لد ر  لبيضاء))  لبيضاء)

 ملغرب)).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) ()  لسيد  6وب  لهز ز 

 إقامة حد ئق بلفد6ر عمارة أ شقة)
زنقة ال رد ن عين  لبف ة  لد ر) (414

21111) لد ر  لبيضاء))  لبيضاء)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1351)8.

((4I

GHALIME MARIAM

 SOCIETE TRAMONTO
TRAVAUX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GHALIME MARIAM

 2EME(ETAGE(N°14 RUE 21

 AOUT(KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

 SOCIETE TRAMONTO

TRAVAUX شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

 ألول  لرقم 4 تجزئة شوقي  - 25111 

خريبكة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7463

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 SOCIETE TRAMONTO  :

.TRAVAUX

أعمال) ( (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

متنوعة أو أعمال  لبناء.

:) لطابق) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 ألول  لرقم)4)تجزئة شوقي))-)25111 

خريبكة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد زكريا زنبي4):))111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () زنبي4  زكريا   لسيد 

25111)خريبكة) تجزئة  لفتح) ((741

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () زنبي4  زكريا   لسيد 

25111)خريبكة) تجزئة  لفتح) ((741

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) (  البتد ئية بخريبكة)

2122)تحت رقم)38.

((5I

AZ CONSULATNTS

EDVARD CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

EDVARD CONSULTING شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 82 زنقة 

سمية ز وية شارع عبد  ملومن 

 لطابق 7  ملكت4 33 - 21111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3357(9
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قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)1))نونبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
عبد) شارع  ز وية  سمية  زنقة  (82«
 ملومن  لطابق)7) ملكت4)33 - 21111 
»زنقة) إلى)  لد ر لبيضاء) ملغرب«)
 .  7 شقة رقم) ((417  لسؤدد عمارة)

 لوفاق)-)2111))تمارة)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)816629.
((6I

 ئتمانية  لوفاء

فارما�سي اوبيطال حسان دو
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية  لوفاء
79 شارع عالل  لفا�سي سطات ، 

26111، سطات  ملغرب
فارما�سي  وبيطال حسان دو شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع بئف 
 نزر ن  لرقم 36 - 26111 سطات 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
687(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((5
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

فارما�سي  وبيطال حسان دو.
غرض  لشركة بإ6جاز):)صيدلية.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شارع بئف)
سطات) (26111  -  36  نزر ن  لرقم)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 728.211 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 7.282 ( (: سارة  ملتوكل)  لسيدة 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () سارة  ملتوكل   لسيدة 
بلبصيف) بوشعي4  شارع  حي  لفرح 

سطات))26111)سطات  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () سارة  ملتوكل   لسيدة 
بلبصيف) بوشعي4  شارع  حي  لفرح 

سطات))26111)سطات  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) (  البتد ئية بسطات)

2122)تحت رقم)532.
((7I

FISCALITY CONSULTING CENTER

SAFE-SYNDIC
إعالن متعدد  لقر ر ت

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
SAFE-SYNDIC  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 

 ألميف موالي عبد هللا أحالم ب   ملبنى 
ب  لطابق  ألول رقم 15  - 41111 

مر كش  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(((879

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
)212)تم  تخاذ) 23)د نبف)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)
على) 6نص  -):) لذي  رقم) قر ر 
) ستقالة  ملد6ر  لسابق) ما6لي:)
منص4) من  محسن  مكو ر   لسيد 

مد6ر  لشركة)) لحامل لرقم  لبطاقة)

 لوطنية:)ب5)2)54

على) 6نص  -2:) لذي  رقم) قر ر 

غيف) تعيين  ملد6ر  لجد6د  ما6لي:)

 لشريك  لسيد إ ميف توفيق  لحامل)

ب)74925  لرقم  لبطاقة  لوطنية:)

ملدة عام و حد)

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

على) 6نص  43:) لذي  رقم) بند 

غيف شريك) كمد6ر  تعيينه  تم  ما6لي:)

للشركة ملدة عام و حد:) لسيدإ ميف)

لرقم  لبطاقة) توفيق  لحامل 

 لوطنية:)ب)74925

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)21)32).

((8I

مكت4  ملحاسبة

STE ELEGANCE AUTO-

DRAA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

مكت4  ملحاسبة

5 زنقة عبد  ملومن بن علي ، 

52111،  لرشيد6ة  ملغرب

 STE ELEGANCE AUTO-DRAA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطريق 

 لرئيسية رقم)2 حي  لجد6د  والد 

 لحاج  لرشيد6ة - 52111  لرشيد6ة 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(5565

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) (212( د نبف) (28 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

أي) درهم«) ((.111.111,11«

إلى) درهم«) ((.111.111,11« من)

((: عن طريق) درهم«) (2.111.111,11«

تقد6م حصص نقد6ة أو عينية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد6ة))بتاريخ)9))6نا6ر)

2122)تحت رقم)63.
((9I

مكت4  ملحاسبة

STE ELEGANCE AUTO-
DRAA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

مكت4  ملحاسبة
5 زنقة عبد  ملومن بن علي ، 
52111،  لرشيد6ة  ملغرب

  STE ELEGANCE AUTO-DRAA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
محمد  لخامس  لطريق  لوطنية 

رقم 1) تنغيف - 45811  تنغيف  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(5565

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم)) (212( د نبف) (28 في)  ملؤرخ 
) ملقر  ال تماعي  لحالي) تحويل)
»شارع محمد  لخامس) للشركة من)
(- تنغيف) ((1 رقم)  لطريق  لوطنية 
» لطريق) إلى) تنغيف  ملغرب«) ( (45811
حي  لجد6د  والد) رقم)2)  لرئيسية 
 لحاج  لرشيد6ة)-)52111) لرشيد6ة))

 ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد6ة))بتاريخ)9))6نا6ر)

2122)تحت رقم)63.
(21I

مكت4  ملحاسبة

STE ELEGANCE DRAA-
AUTO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
إنشاء)فرع تابع للشركة

مكت4  ملحاسبة
5 زنقة عبد  ملومن بن علي ، 
52111،  لرشيد6ة  ملغرب

 STE ELEGANCE DRAA-AUTO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطريق 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2688

 لرئيسية رقم)2 حي  لجد6د  والد 
 لحاج  لرشيد6ة - 52111  لرشيد6ة 

 ملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(5565

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (212( د نبف) (28 في)  ملؤرخ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
بالعنو ن شارع) و  لكائن  (-  لتسمية)
محمد  لخامس  لطريق  لوطنية)
رقم)1))تنغيف)-)45811))تنغيف  ملغرب)
نبيلي) ( و  ملسيف من طرف  لسيد)ة()

 محمد.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد6ة))بتاريخ)9))6نا6ر)

2122)تحت رقم)63.
(2(I

BOADITECH

BOADITECH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BOADITECH
زنقة  لحرية رقم 1)  لطابق رقم 
3  لشقة رقم 5  لد ر  لبيضاء، 
21)21،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

BOADITECH شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) زنقة 
 لحرية طابق 3  لشقة رقم 5  لد ر 
 لبيضاء  21)21  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
52968(

 2( عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( د نبف)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BOADITECH
غرض  لشركة بإ6جاز):) ستشار ت)
في) (، في  إلد رة) (، في  لتحول  لرقمي)
 الستف تيجية)،)في هندسة  لتدري4)،)
في تكنولو يا  ملعلومات)،)في  لتنظيم)

،)في  ملهن  لرقمية.
زنقة) ((1 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
5) لد ر) 3) لشقة رقم)  لحرية طابق)
21)21) لد ر  لبيضاء)) (  لبيضاء)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: عادل  لبليلي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد عادل  لبليلي عنو نه) ()كاز )
 3 شقة) (( عمارة) ((9 كرين تاون  لو)
بوسكورة  لبيضاء)  ملد6نة  لخضر ء)

82)27) لد ر  لبيضاء)) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عادل  لبليلي عنو نه) ()كاز )
 3 شقة) (( عمارة) ((9 كرين تاون  لو)
بوسكورة  لبيضاء)  ملد6نة  لخضر ء)

82)27) لد ر  لبيضاء)) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم))81984.
(22I

مكت4  ملحاسبة

STE ELEGANCE AUTO-
DRAA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين ممثل قانوني للشركة

مكت4  ملحاسبة
5 زنقة عبد  ملومن بن علي ، 
52111،  لرشيد6ة  ملغرب

 STE ELEGANCE AUTO-DRAA
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي:  لطريق 

 لرئيسية رقم)2 حي  لجد6د  والد 

 لحاج  لرشيد6ة - 52111  لرشيد6ة 

 ملغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(5565

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

وتبعا) (212( د نبف) (28 في)  ملؤرخ 

تعيين) تقرر  لتعيين مسيف)6ن() دد 

 ملمثل)6ن() لقانوني)6ن(:)

-))وسيلكان 6اسين

-))نبيلي  محمد

STE ELEGANCE AUTO-  -

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (DRAA

 ملحدودة  لكائن مقرها  إل تماعي ب:)

 لطريق  لرئيسية رقم)2)حي  لجد6د)

 52111  والد  لحاج  لرشيد6ة)

 لرشيد6ة  ملغرب

عند) رقم  لسجل  لتجاري 

 القتضاء:)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالرشيد6ة))بتاريخ)9))6نا6ر)

2122)تحت رقم)63.

(23I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

دنــــيــــــا  بنـــــاء  -  ش.ذ.م.م.
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

دنــــيــــــا  بنـــــاء  -  ش.ذ.م.م. شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1)  شــارع 

 لحــريـــة   لطــابـــق   لثـــالـــث  شقـــة رقـــم 

5   --  21)21  لـــد ر لبيضاء   ملــغــــرب  

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

531.(47

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((3
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
دنــــيــــــا)) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

بنـــــاء))-))ش.ذ.م.م..
غرض  لشركة بإ6جاز):) إلنـــــعــــــــاش))

 لـــعـــــقــــــــاري).
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)1)))شــارع)
 لحــريـــة)) لطــابـــق)) لثـــالـــث))شقـــة رقـــم)
5   --  21)21) لـــد ر لبيضاء)) ملــغــــرب).
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99))سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (11 ( (: (  لسيد عــز  لـد6ـــن صـــاد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيد تـــوفيـــق صـــاد)):))411)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 411 ( (: ( مـصـلـــح) (  لسيد  مبـــارك)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيد أحمـــد))آ6ـــت زيــــد ن)):))11) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد عــز  لـد6ـــن صـــاد))عنو نه) ()
 24 )رقـــم) (9 )زنقـة) إقــامــة  لـمـــوحـد6ــن)
 لحـي  ملحـمــدي)21571) لد ر لبيضاء)

 ملــغــــرب.
عنو نه) () ( صـــاد) تـــوفيـــق   لسيد 
 22 )رقـــم) (9 )زنقـة) إقــامــة  لـمـــوحـد6ــن)
21571) لبيضــاء))  لحـي  ملحـمــدي)

 ملــغــــرب).
 لسيد  مبـــارك))مـصـلـــح))عنو نه) ()
حي موالي عبد هللا زنقـة)215))رقـــم))6 
عين  لشق)21481) لبيضــاء) ملــغــــرب.
زيــــد ن)) آ6ـــت  ( أحمـــد)  لسيد 
زنقـة) إقــامــة  ملستقـبـل  عنو نه) ()
51رقـــم))6)حي موالي رشيــد))21711 

 لبيضــاء) ملــغــــرب).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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 لسيد عــز  لـد6ـــن صـــاد))عنو نه) ()
 24 )رقـــم) (9 )زنقـة) إقــامــة  لـمـــوحـد6ــن)

21571) لبيضــاء)))  لحـي  ملحـمــدي)

 ملــغــــرب)

عنو نه) () ( صـــاد) تـــوفيـــق   لسيد 
 22 )رقـــم) (9 )زنقـة) إقــامــة  لـمـــوحـد6ــن)

21571) لبيضــاء))))  لحـي  ملحـمــدي)

 ملــغــــرب)

 لسيد  مبـــارك))مـصـلـــح))عنو نه) ()
رقـــم) ( (215 حي موالي عبد هللا زنقـة)

) لبيضــاء))))) (21481 عين  لشق) (6(

 ملــغــــرب)

زيــــد ن)) آ6ـــت  ( أحمـــد)  لسيد 

زنقـة) إقــامــة  ملستقـبـل  عنو نه) ()
51رقـــم))6)حي موالي رشيــد))21711 

 لبيضــاء))))) ملــغــــرب)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1.395)8.

(24I

MOORISH

TTM INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال 6اقوت  لطابق 5 شقة د 

، 21181،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

TTM INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة عبد 

 لكريم  لخطابي إقامة  و د  لعمارة 

19)  لشقة 43  لطابق 3 كليز  - 

41111 مر كش  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(22(13

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (16

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 TTM (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.INVEST

تا ر) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

وتصد6ر) وسيط  ستيف د  أو 

)مستحضر ت  لتجميل(

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)زنقة عبد)

 لكريم  لخطابي إقامة  و د  لعمارة)

(- ( كليز) (3 43) لطابق) 19)) لشقة)

41111)مر كش  ملغرب).

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد منيف آ6ت شا46):))51)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيدة  حمد تبسم محمود):))51 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

محمود) تبسم   لسيدة  حمد 

بريطانيا) (41111 بريطانيا) عنو نه) ()

بريطانيا.

 لسيد منيف آ6ت شا46 عنو نه) ()

3))طابق) 6)شقة) 2)مبنى)  قامة عبيف)

3 41111)مر كش  ملغرب).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

محمود) تبسم   لسيدة  حمد 

بريطانيا) (41111 بريطانيا) عنو نه) ()

بريطانيا

 لسيد منيف آ6ت شا46 عنو نه) ()

3))طابق) 6)شقة) 2)مبنى)  قامة عبيف)

3 41111)مر كش  ملغرب)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)-.

(25I

KAMAR BENOUNA

SYSTEMA MANAGEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
 SYSTEMA MANAGEMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 7  قامة 
ر مي زنقة سبتة  لطابق  لثاني مكت4 
رقم 8 - 21591  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
529795

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SYSTEMA MANAGEMENT
:)-)موضوع) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لشركة بشكل مباشر  و غيف مباشر)
-)تقد6م خدمات متنوعة)

-) الستشار ت  الد رية).
7) قامة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
ر مي زنقة سبتة  لطابق  لثاني مكت4)
رقم)8 - 21591) لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد محمد كريم بناني)):)111.) 

بقيمة)11))درهم.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بناني) كريم  محمد   لسيد 
بن) عبد  للطيف  شارع  عنو نه) ()

لوالكالطابق  لر بع) قدور  قامة 
21151) لد ر لبيضاء)  5  لشقة رقم)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بناني) كريم  محمد   لسيد 
بن) عبد  للطيف  شارع  عنو نه) ()
لطابق  لر بع) لوالك    قدور  قامة 
21151) لد ر لبيضاء)  5  لشقة رقم)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)))11)8.
(26I

س- طلس

 SOCIETE PHARMACIE  FAIQ
OULED MBAREK

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

س- طلس
 لطابق  الول  لحي  الد ري شارع 

 لطائف رقم )4 ، 23111، بني مالل 
 ملغرب

 SOCIETE(PHARMACIE  FAIQ
OULED MBAREK شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

339 شارع 21 غشت  والد مبارك - 
23111 بني مالل  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2349

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2690

 SOCIETE PHARMACIE  FAIQ
.OULED MBAREK

:)صيدالني) غرض  لشركة بإ6جاز)
بائع بالتقسيط.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)رقم)339 
شارع)21)غشت  والد مبارك)-)23111 

بني مالل  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

531.911.))درهم،)مقسم كالتالي:
 (5.319 ( (: محمد) فائق   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () محمد  فائق   لسيد 
 26 4)) لرقم) بلوك) رياض  لسالم 

23111)بني مالل)) ملغرب).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () محمد  فائق   لسيد 
 26 4)) لرقم) بلوك) رياض  لسالم 

23111)بني مالل  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)27)6نا6ر)

2122)تحت رقم)85.
(27I

ACOMS CONSULTING

CT-MEL SARLAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ACOMS CONSULTING
رقم 2 عمارة 3) شارع  دريس 2 م.ج 

، 51111، مكناس  ملغرب
CT-MEL SARLAU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 2 
عمارة 3) شارع  دريس 2 م.ج - 

51111 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
55227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
CT- (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MEL SARLAU
أشغال) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

متنوعة.
رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- م.ج) (2 شارع  دريس) ((3 عمارة) (2

51111)مكناس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (11 ( (:  لسيدة صمودي شافية)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيدة صمودي شافية عنو نه) ()
21)زنقة بن)  قامة نور  لهدى  لشقة)
تاشفين م.ج)51111)مكناس  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة صمودي شافية عنو نه) ()
21)زنقة بن)  قامة نور  لهدى  لشقة)
تاشفين م.ج)51111)مكناس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)4)3.
(28I

cabinet  AMSN

 SOCIETE TRAVAUX
 MARBRE ET PIERRES SARL

AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

cabinet  AMSN
 N°8 rue(antisirabe(appt(n°11

 3eme(etage(vn(meknes ،
50000، meknes(maroc

 SOCIETE TRAVAUX MARBRE
ET PIERRES SARL AU شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 4 رقم 
28  حي  ألمل - 51  مكناس   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
55(69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (17
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 SOCIETE TRAVAUX MARBRE ET

.PIERRES SARL AU
-أعمال) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

مختلفة
-تجارة

-)مشغل ماربري.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
مكناس)) ( (51 (- حي  ألمل) ( (28 رقم) (4

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

11.111,11))درهم،)مقسم كالتالي:
عبد  لرحيم  دوبي)  لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عبد  لرحيم  دوبي)  لسيد 
زنقة)) مشلفن  شارع  بل  عنو نه) ()
تطو ن)) (93111 تطو ن) ((5 رقم) (5

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لرحيم  دوبي)  لسيد 
زنقة)) مشلفن  شارع  بل  عنو نه) ()
تطو ن)) (93111 تطو ن) ((5 رقم) (5

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((8 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)2)2.
(29I

BCNG

STE: UZIX FACTORY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: UZIX(FACTORY شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 265، 
شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم 92  

- 21151  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52954(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE: (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.UZIX FACTORY
وكالة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لتوثيق.
(،265 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع  لزرقطوني  لطابق)9)رقم)92  - 

21151) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

11.111,11))درهم،)مقسم كالتالي:
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((: سعد  ملختاري)  لسيد 

51.111,11)حصة بقيمة)11))درهم)

للحصة).

 لسيدة))هند كربوط):))51.111,11 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

 511 (: سعد  ملختاري)  لسيد 

بقيمة)11))درهم.

 لسيدة))هند كربوط):)511)بقيمة)

11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () سعد  ملختاري   لسيد 

تجزئة ميسان فيال رقم)432)س  والد)

صالح  لنو ص)21151) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

عنو نه) () كربوط  هند  (  لسيدة)

تجزئة ميسان فيال رقم)432)س  والد)

صالح  لنو ص)21151) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () كربوط  هند  (  لسيدة)

تجزئة ميسان فيال رقم)432)س  والد)

صالح  لنو ص)21151) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

(- بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

تحت رقم)-.

(31I

BCNG

STE: JS BUSINESS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: JS(BUSINESS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 265، 

شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم 92  

- 21151  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

529779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (14

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE: JS(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.BUSINESS

غرض  لشركة بإ6جاز):)تا ر.

(،265 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع  لزرقطوني  لطابق)9)رقم)92  - 

21151) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

95.111,11)درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة حنان  اد ):))95.111,11 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

بقيمة) (951 (:  لسيدة حنان  اد )

11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة حنان  اد  عنو نه) ()د ر)
5)عين) 356)رقم) ملان بلوك ب عمارة)

 لسبع)21151) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة حنان  اد  عنو نه) ()د ر)
5)عين) 356)رقم) ملان بلوك ب عمارة)

 لسبع)21151) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

(- بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

تحت رقم)-.

(3(I

STE. FIDUKHAL

 STE ENTREPRISE AVENIR

MACONNERIE BEJAAD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

STE. FIDUKHAL

 IMM 12 APPT 3 RUE(MY

 EL(HASSAN(KHOURIBGA ،

25000، KHOURIBGA(MAROC

 STE ENTREPRISE AVENIR

MACONNERIE BEJAAD شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 762 حي 

 لنهضة  بي  لجعد - 25111  بي 

 لجعد  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.377

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (212( شتنبف) (27 في)  ملؤرخ 

 STE ENTREPRISE AVENIR حل)

شركة) (MACONNERIE BEJAAD

مبلغ) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)

مقرها  إل تماعي)762)حي  لنهضة  بي)

25111) بي  لجعد  ملغرب) (-  لجعد)

نتيجة الملنافسة.

و عين:

و) هر مة  (  لسيد)ة() لحاج)

دو ر  6ت بوعبيد بني بتاو) عنو نه) ()

 بي  لجعد)25111) بي  لجعد  ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

 762 وفي) (212( شتنبف) (27 بتاريخ)

25111) بي) (- حي  لنهضة  بي  لجعد)

 لجعد  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بابي  لجعد)  البتد ئية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)13.

(32I

EL OUARRAD AZIZ

MULTRAVE.MK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue(a
 1 Etage(vn  Meknes(meknes،

50000، meknes(maroc
MULTRAVE.MK شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 7) 
زنقة 14  6ت  حماد  6ت بوبيدمان 
 لحا 4 - 51111  لحا 4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
552((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (17
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MULTRAVE.MK
ـ) شغال) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

مختلفة  و  لبناء
ـ) لتصد6ر و الستيف د

ـ) لتجارة.
 (7 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
14) 6ت  حماد  6ت بوبيدمان) زنقة)

 لحا 4)-)51111) لحا 4  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (:  لسيد عادل  ملهد وي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () عادل  ملهد وي   لسيد 
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رقم)222)قاع مزود حي س.)س.)م.)ب.)
ع مكناس)51111)مكناس  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () عادل  ملهد وي   لسيد 
رقم)222)قاع مزود حي س.)س.)م.)ب.)

ع مكناس)51111)مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (24 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

2122)تحت رقم))29.

(33I

O CAPITAL GROUP

INTERFINA
شركة  ملساهمة

رفع رأسمال  لشركة

 INTERNATIONALE DE
 FINANCEMENT ET DE

PARTICIPATION
 Par(abréviation » INTERFINA

» S.A
مساهمة شركة 

برأسمال 300.000.000،00  درهم 
 ملقر  ال تماعي  )8 شارع  لجيش 
 مللكي،  لطابق4)،  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري  بالد ر  لبيضاء رقم 
68427

 لتعريف  لجبائي 112186)
زيادة في رأسمال  لشركة 

محضر  لجمع  لعام) بمقت�سى 
 3(  إلستثنائي للشركة  ملؤرخ بتاريخ)

ديسمبف))212
)قرر  ملساهمون ما 6لي)

رأسمال  لشركة) في  ـ) لزيادة 
درهم) ( مليون) تسعون  بقيمة 
درهم) ()90.000.000،00(
مال6ين)) وعشرة  مائتان  من  لرفعه 
إلى) درهم  ()210.000.000،00(
ثالثمائة مال6ين))300.000.000،00) 

درهم)
) لحساب) إدماج) طريق  عن 
 لجاري للشركة و لدي تمتلكه شركة)))

O CAPITAL GROUP
-)تفعيل عملية  لزيادة في رأسمال)

 لشركة.

قو نين) من  ( (6 تعد6ل  لبند) ( ـ)
 ألساسية للشركة

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني 
للد ر) للمحكمة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء)بتاريخ)21)6نا6ر)2122
تحت رقم)819286

(34I

إئتمانية مشاط

كلنيك األمانة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

إئتمانية مشاط
رقم 25 زنقة معركة بدر حي  لتقدم ، 

5111)،  لخميسات  ملغرب
كلنيك  ألمانة شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 32) 

شارع خالد بن  لوليد حي حكمات  - 
5111)   لخميسات  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.24243
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تمت) (212( شتنبف) (12 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد))ة()) لحسين معز ز)
أصل) من  حصة   تماعية  (2.511
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  ((1.111
 لبشيف معز ز بتاريخ)12)شتنبف))212.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 17 بتاريخ) ( بالخميسات)  البتد ئية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)5).
(35I

FHF

SMH METAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FHF
 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

SMH METAL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 24 زنقة 
هدهد  لطابق 2  لشقة 9 - .  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.367957

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 6نا6ر) ((3  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (SMH METAL
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
هدهد  لطابق) زنقة  (24  إل تماعي)
.) لد ر  لبيضاء) ملغرب) (- (9 2) لشقة)

نتيجة ل):)عدم مز ولتها  ي نشاط).
زنقة) (24 و حدد مقر  لتصفية ب)
.) لد ر) (- (9 2) لشقة) هدهد  لطابق)

 لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة()سميف))ود ل و عنو نه) ()
كاز  كرين تاون  لو)19)فيال)51) ملد6نة)
.) لد ر  لبيضاء) بوسكورة)  لخضر ء)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
بنا و عنو نه) () ( حليمة)  لسيد)ة()
كاز  كرين تاون  لو)19)فيال)51) ملد6نة)
.) لد ر  لبيضاء) بوسكورة)  لخضر ء)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)24)زنقة)

هدهد  لطابق)2) لشقة)9
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم))144)8.
(36I

ASMAA MEDIA GROUP

F
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهي4  لرومي بلوك 39  لرقم 

21  لبفنو�سي  لبيضاء، 21111، 
 لبيضاء  ملغرب

F شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 45 زنقة 

 الطلس  لطابق 4  لشقة 6) 

 ملعاريف  -   لبيضاء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

529(47

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

.F(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

:) ستيف د) بإ6جاز) غرض  لشركة 

مو د و أ هزة  لتنظيف).

 45 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 (6 4) لشقة) زنقة  الطلس  لطابق)

 ملعاريف))-)  لبيضاء) ملغرب).

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: (  لسيدة سطبي خد6جة)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة سطبي خد6جة عنو نه) ()

 لبيضاء))  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة سطبي خد6جة))عنو نه) ()

 لبيضاء))  لبيضاء) ملغرب)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (9 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819124.

(37I
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FUDICAIRE ISMAILI

 STE GROUPE KAIHAL
SECURITE SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
 17 رقم) (2 بلوك) حي  لتقدم 

 ES-SMARA (،72111 (،  لسمارة)

MAROC

 STE GROUPE KAIHAL

شركة ذ ت) ( (SECURITE SARL AU

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

 LOT مقرها  إل تماعي) وعنو ن 

AL AAOUDA N°2(2 BIS ES-

SEMARA  - 72111) لسمارة  ملغرب

مسؤولية) ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري):)

2613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((8

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 GROUPE KAIHAL SECURITE

. SARL AU

:) عمال) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لحر سة.

 LOT (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

AL AAOUDA N°2(2 BIS ES-

SEMARA  - 72111) لسمارة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: (  لسيد  لبشيف  لكيحل)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

)عنو نه) ()  لسيد  لبشيف  لكيحل)
حي  لعودة رقم)466)) لسمارة)72111 

 لسمارة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
)عنو نه) ()  لسيد  لبشيف  لكيحل)
حي  لعودة رقم)466)) لسمارة)72111 

 لسمارة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (3( بتاريخ) (  البتد ئية بالسمارة)

2122)تحت رقم)28/2022.
(38I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

BLAK BUSINESS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 KARIM GROUPE MAROC SARL
AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL
 KADIRI, GALERIE(BENACHER
 N°5, SALA(AL(JADIDA, SALE ،

11000، SALE(MAROC
BLAK BUSINESS SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 45 شارع 
فرنسا رقم 8  كد ل  لرباط  لرباط 

11)))  لرباط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(57453
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BLAK (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.BUSINESS SARL
:) شغال) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبناء.
45)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

8) كد ل  لرباط  لرباط) فرنسا رقم)
11)))) لرباط  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 51 ( (:  لسيد بلعيدي نور  لد6ن)
حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).

 51 ( (: خالد) مسعودي   لسيد 
حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).)

 51 (: نور  لد6ن) بلعيدي   لسيد 
بقيمة)111.))درهم.

 لسيد مسعودي خالد):)51)بقيمة)
111.))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

نور  لد6ن) بلعيدي   لسيد 
16) المل) شقة) (32 عمارة) عنو نه) ()

12)تامسنا)2111))تامسنا  ملغرب.
 لسيد مسعودي خالد عنو نه) ()
حي  لشيخ  ملفضل زنقة وركان رقم)

74)سال)111)))سال  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
نور  لد6ن) بلعيدي   لسيد 
16) المل) شقة) (32 عمارة) عنو نه) ()

12)تامسنا)2111))تامسنا  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بالرباط)  لتجارية 

2122)تحت رقم)588.
(39I

FUDICAIRE ISMAILI

STE TAMBARMA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي  لتقدم بلوك 2 رقم 17  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72111 ،
STE TAMBARMA SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  

 DOMICILIER AV HASSAN II
 NR 247 1ER(ETAGE(N°04 ES

SEMARA - 72000  لسمارة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2122/27
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((8
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TAMBARMA SARL
:) الشغال) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعامة.
((: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 DOMICILIER AV HASSAN II
 NR 247 (ER ETAGE N°14 ES
SEMARA - 72111) لسمارة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  حمد قيلش)):))511)حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: حشوش)  لسيدة حسناء)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

حشوش) حسناء)  لسيدة 
م) مر كش عمارة  ي  د6ار  عنو نه) ()
7) الزدهار مر كش) ))رقم  ي)  لطابق)

41111)مر كش  ملغرب.
عنو نه) () قليش   لسيد  حمد 
21) قامة  سالن) عمارة) ((1( شقة)
أكاد6ر) (81111 حي  ملحمدي  كاد6ر)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حشوش) حسناء)  لسيدة 
م) مر كش عمارة  ي  د6ار  عنو نه) ()
7) الزدهار مر كش) ))رقم  ي)  لطابق)

41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (3( بتاريخ) (  البتد ئية بالسمارة)

2122)تحت رقم))261.
(41I
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KARIM GROUPE MAROC SARL AU

LEAD STAR SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 KARIM GROUPE MAROC SARL
AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL
 KADIRI, GALERIE(BENACHER
 N°5, SALA(AL(JADIDA, SALE ،

11000، SALE(MAROC
LEAD STAR SARL AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 45 شارع 
فرنسا رقم 8  كد ل  لرباط  لرباط 

11)))  لرباط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(5745(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LEAD (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.STAR SARL AU
تنظيم) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لحفالت.
45)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
8) كد ل  لرباط  لرباط) فرنسا رقم)

11)))) لرباط  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد سويطة صالح  لد6ن):))11) 
حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).)

 لسيد سويطة صالح  لد6ن):)11) 
بقيمة)111.))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

صالح  لد6ن) سويطة   لسيد 

 19 عمارة) (16 بيتي) عنو نه) () قامة 

 (((11 سال  لجد6دة) (324 شقة)

 لرباط  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

صالح  لد6ن) سويطة   لسيد 

 19 عمارة) (16 بيتي) عنو نه) () قامة 

 (((11 سال  لجد6دة) (324 شقة)

 لرباط  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بالرباط)  لتجارية 

2122)تحت رقم)587.

(4(I

AL HISBA FISC  

ESPACE ENGINEERING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE(N° 6 SIDI(BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

ESPACE ENGINEERING  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 78 شارع 

 ملقاومة  لطابق 2  لشقة 6) - 

21291  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.29329(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)1))6نا6ر)2122)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

2) لشقة) »78)شارع  ملقاومة  لطابق)

- 21291) لد ر  لبيضاء) ملغرب«)  (6

إلى)»مجموعة)2)عمارة)8))شقة رقم)8 

 لطابق  لثاني  قامة بانور ما سيدي)

21521) لد ر  لبيضاء)) (- معروف)

 ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1218)8.
(42I

موثق

 INVEST IMMO SCHOOL
PRIVE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

موثق
322 شارع  لزرقطوني ،  قامة 

بو �سي 4  لطابق 2  لد ر  لبيضاء ، 
21111،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

  INVEST IMMO SCHOOL PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 4 زنقة 
مابيلون حي فال فلوري 4 زنقة 
مابيلون حي فال فلوري 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.421683

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( د نبف) (17 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد))ة()حسن  لصد6ق)
أصل) من  حصة   تماعية  (3.311
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (33.111

كريم سقام بتاريخ)17)د نبف))212.
تفويت  لسيد))ة()سعيد  لصد6ق)
أصل) من  حصة   تماعية  ((.981
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (33.111

كريم سقام بتاريخ)17)د نبف))212.
محمد بليماني) )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (991
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (33.111

كريم سقام بتاريخ)17)د نبف))212.
سعيد  ملزر ع) )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (991
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (33.111

كريم سقام بتاريخ)17)د نبف))212.
صوفي) رشيد  )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (991
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (33.111

كريم سقام بتاريخ)17)د نبف))212.

عبد  الله) )ة() تفويت  لسيد)
حصة   تماعية من) (991  الدري�سي)
) لسيد) 33.111)حصة لفائدة) أصل)
د نبف) (17 بتاريخ) سقام  كريم  )ة()

.212(
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)14)1)8.
(43I

Virtual(space(international

 INTERNAL SUPPORT
GROUP

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة
Virtual(space(international

 BD(zerktouni 6 ème(etage ، 46
20100، Casablanca(Maroc

 INTERNAL SUPPORT GROUP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 46 شارع 
 لزرقطوني  لطابق  لسادس مكات4 
5)و 6)  لد ر  لبيضاء 11)21  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
531285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (3(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.INTERNAL SUPPORT GROUP
كل ما له) (: غرض  لشركة بإ6جاز)
عالقه بالتسييف و الد ره و  ملحاسبه....
46)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 لزرقطوني  لطابق  لسادس مكات4)
5)و)6)) لد ر  لبيضاء)11)21) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
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 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (:  لسيد سفيان  بفوك)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد سفيان  بفوك عنو نه) ()
خليقان  لطابق  لخامس) زنقه  بن 
21111) لد ر) ( حي بامليي) ((6  لشقه)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد سفيان  بفوك عنو نه) ()
خليقان  لطابق  لخامس) زنقه  بن 
21111) لد ر) بامليي) حي  ((6  لشقه)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
(- بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

تحت رقم)-.
(44I

GROUPE ADENATRACTION

METALWORK SOLUTIONS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GROUPE ADENATRACTION
شارع سيدي محمد  بن عبد هللا 
7)) رقم 7) طنجة ، 91111، 

طنجة  ملغرب
  METALWORK SOLUTIONS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
موالي  سماعيل 4) إقامة موالي 
 سماعيل  لطابق 13 رقم 19 - 

9111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
((6(2

 29 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( أكتوبر)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. METALWORK SOLUTIONS
تصنيع) ( (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لهياكل  ملعدنية.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
موالي) إقامة  ((4 موالي  سماعيل)
 سماعيل  لطابق)13)رقم)19 - 9111 

طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

11.111,11))درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: زبيدة) عثمان   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () زبيدة  عثمان   لسيد 
91111)طنجة) دو ر  لشاوية  لعو مة)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () زبيدة  عثمان   لسيد 
91111)طنجة) دو ر  لشاوية  لعو مة)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
د نبف) (3( بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

)212)تحت رقم)-.
(45I

MOHAMED SAFRIOUI

CONSO CENTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
CONSO CENTER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 RUE 2 وعنو ن مقرها  إل تماعي
 IBRAHIM IBNOU ADHAM

MAARIF - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ململكة  ملغربية.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (212( نونبف) (31 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»311.111)درهم«)أي من)»811.111 
عن) درهم«) ((.(11.111« إلى) درهم«)
د6ون) مع  مقاصة  إ ر ء) ( (: طريق)
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1373)8.
(46I

FNMCOMPTA

EXPEDITIOUSLY TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 2(
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
EXPEDITIOUSLY TRANS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

موالي إسماعيل 4) إقامة موالي 
إسماعيل  لطابق 3 رقم 9 - طنجة - 

91111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2397(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (15
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.EXPEDITIOUSLY TRANS
:) لنقل) بإ6جاز) غرض  لشركة 
ووسيط) للبضائع  و لدولي   لوطني 

 لنقل  لوطني و لدولي للبضائع..

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
موالي) إقامة  ((4 إسماعيل) موالي 
إسماعيل  لطابق)3)رقم)9)-)طنجة)-)

91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
511)حصة) ( (:  لسيدة مريم بقالي)

بقيمة)11))درهم للحصة).
((: بوقشوش) عبد للطيف   لسيد 
511)حصة بقيمة)11))درهم للحصة)

 .
بقيمة) (511 (:  لسيدة مريم بقالي)

11))درهم.
(: بوقشوش) عبد للطيف   لسيد 

511)بقيمة)11))درهم.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () بقالي  مريم   لسيدة 
فن  لبيت  لعتيق) مجمع  لحسني 
 91111 طنجة) (- (23 رقم) (19 عمارة)

طنجة  ملغرب.
بوقشوش) عبد للطيف   لسيد 
رقم) شقة  عنو نه) () قامة  لنهضة 
-) كاد6ر) بنسركاو) (73 عمارة) (531(

81111) كاد6ر  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () بقالي  مريم   لسيدة 
فن  لبيت  لعتيق) مجمع  لحسني 
 91111 طنجة) (- (23 رقم) (19 عمارة)

طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)881.
(47I

STREET BUSINESS CENTER

SYM›S FANTASY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 1)، رقم 7، زنقة  لحرية، 
 ليز، مر كش ، 41111، مر كش 
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 ملغرب
SYM›S FANTASY شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لو زيس 2، عمارة أ، رقم 1) - 

41111  مر كش   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(22(15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (15
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 SYM’S(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.FANTASY
شر ء) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
و لفو كه  ملجففة) وبيع  لشوكوالتة 
ومنتجات  لحلويات) و لحلويات 

ومو د  لزفاف وتنظيم  لحفالت.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 -  (1 رقم) أ،) عمارة  (،2  لو زيس)

41111))مر كش)) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (11 ( (: بحباح) سلمى   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () بحباح  سلمى   لسيدة 
29)شارع  ألميف موالي رشيد شقة)7) 

 يليز)41111))مر كش)) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () بحباح  سلمى   لسيدة 
29)شارع  ألميف موالي رشيد شقة)7) 

 يليز)41111))مر كش)) ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)-.

(48I

STREET BUSINESS CENTER

MAROXIA
إعالن متعدد  لقر ر ت

STREET BUSINESS CENTER

عمارة رقم 1)، رقم 7، زنقة  لحرية، 

 ليز، مر كش ، 41111، مر كش 

 ملغرب

MAROXIA »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شقة 1) 

رقم 7 شارع  لحرية  ليز - - 41111 

مر كش  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.((34

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) (2122 6نا6ر) (15  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم  ألول:) لذي 6نص على)

من) ( حصة) (25( تفويت) ( ما6لي:)

 Eric, François, Victor  لسيد)

عرفي) عقد  بمو 4  (،MOULINES

 Nathalie( Marie لصالح  لسيدة)

.Alix(MOULINES

قر ر رقم  لثاني:) لذي 6نص على)

 Nathalie تعيين  لسيدة) ( ما6لي:)

مسيف ) (Marie( Alix( MOULINES

ثانيا للشركة،) لحاملة لجو ز  لسفر)

 (5DK(7321(لفرن�سي رقم 

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

على) 6نص  رقم  ألول:) لذي  بند 

تم) للقر ر ت  لسابقة  تبعا  ما6لي:)

 عتماد نظام أسا�سي  د6د للشركة

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (3( بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32344).

(49I

SAGEST

CK PRO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er

 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC

CK PRO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 7 

تجزئة  6اسين ضيعة بن عبد هللا 

طريق صفرو فاس  - 31111 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7(137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 CK (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PRO

غرض  لشركة بإ6جاز):)) لتفويض)

 لطبي.
 7 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

هللا) عبد  بن  ضيعة  6اسين  ( تجزئة)

فاس) (31111 (- ( طريق صفرو فاس)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: شفيق)  لسيد  شرف 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () شفيق   لسيد  شرف 
تجزئة 6اسين ضيعة بن عبد) (7 رقم)

هللا طريق صفرو فاس))31111)فاس)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () شفيق   لسيد  شرف 
تجزئة 6اسين ضيعة بن عبد) (7 رقم)

هللا طريق صفرو فاس))31111)فاس)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)397.

(51I

YG ET ASSOCIES

 FOCUS DEVELOPPEMENT
CHRONO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

YG ET ASSOCIES

65) شارع عبد  ملومن 

 لعمارة B  لطابق 3 ، 21111، 

CASABLANCA MAROC

 FOCUS DEVELOPPEMENT

CHRONO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 7  قامة 
ر مي زنقة سبتة  لطابق 2 مكت4 
رقم 8 - 21111  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.3795(9

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (212( د نبف) (3( في)  ملؤرخ 

 FOCUS DEVELOPPEMENT حل)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (CHRONO

 (11.111 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 

 7 مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 

 2 سبتة  لطابق) زنقة  ر مي   قامة 

مكت4 رقم)8 - 21111) لد ر لبيضاء)

نشاط) توقف  ل-) نتيجة   ملغرب 

 لشركة).
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و عين:
و) شر 6بي  ( ناد6ة)  لسيد)ة()
ظبي) أبو  زنقة  ((7 رقم) عنو نه) ()
و زيس))1)214) لد ر لبيضاء) ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
7) قامة) )212)وفي) )3)د نبف) بتاريخ)
ر مي زنقة سبتة  لطابق)2)مكت4 رقم)

8 - 21111) لد ر لبيضاء) ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1274)1.
(5(I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE BOUGHRARA
TRAVAUX SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي  لتقدم بلوك 2 رقم 17  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72111 ،
 STE BOUGHRARA TRAVAUX
SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
 HAY EL وعنو ن مقرها  إل تماعي
 HASSANI RUE ABDELBAKI
 N° 135 ES(SEMARA - 72000

 لسمارة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((8
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 BOUGHRARA TRAVAUX SARL

.AU

:) الشغال) غرض  لشركة بإ6جاز)
 لعامة.

 HAY EL (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 HASSANI RUE ABDELBAKI N°
ES SEMARA - 72111 35)) لسمارة)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (:  لسيد ددي إسماعيلي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد ددي إسماعيلي عنو نه) ()
 38 رقم) بلوك  وه  (12 حي  لسالم)

 لسمارة)72111) لسمارة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد ددي إسماعيلي عنو نه) ()
 38 رقم) بلوك  وه  (12 حي  لسالم)

 لسمارة)72111) لسمارة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (3( بتاريخ) (  البتد ئية بالسمارة)

2122)تحت رقم)29/2022.
(52I

SAGEST

AMJAD FASHION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
AMJAD FASHION شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة  رقم 
7 طابق 2 عمارة  2/4  قامة  لد لية 
4  تجزئة  لقط4  لحضري فاس  - 

31111 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7(117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (14

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AMJAD FASHION

غرض  لشركة بإ6جاز):)بيع مالبس)

 اهزة و بيع  الثو ب.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شقة))رقم)

2)عمارة  4/2) قامة  لد لية) 7)طابق)

(- ( 4  تجزئة  لقط4  لحضري فاس)

31111)فاس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (111 (: دحمان)  لسيدة سكينة 

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة سكينة دحمان عنو نه) ()

تجزئة  كود ر  لحي  الد ري  مزميز)

مر كش) (41111 مر كش)  لحوز 

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة سكينة دحمان عنو نه) ()

تجزئة  كود ر  لحي  الد ري  مزميز)

مر كش) (41111 مر كش)  لحوز 

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)366.

(53I

bouaidoun(hassan(Fiduciaire(comptable

 STE WORK ELEGANCE

SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 bouaidoun hassan Fiduciaire

comptable

 I(place(hassan(II(AZROU ،

53100، AZROU(MAROC

 STE WORK ELEGANCE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 187) 

تجزئة عين  غبال  زرو - 11)53  زرو 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.94(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2122 6نا6ر) ((1  ملؤرخ في)

 STE WORK ELEGANCE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ)

وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)

تجزئة عين) ((187 مقرها  إل تماعي)

11)53) زرو  ملغرب) (-  غبال  زرو)

نتيجة لجائحة كورونا.

و عين:

و) حكيم  ( حموش)  لسيد)ة()

عين  غبال) تجزئة  ((187 عنو نه) ()

كمصفي) 11)53) زرو  ملغرب   زرو)

)ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

 (187 وفي) (2122 6نا6ر) ((1 بتاريخ)

 53(11 (- عين  غبال  زرو) تجزئة 

azrou) ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بازرو)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)25.

(54I
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KEN.BOUI SERVICES

MORTTIMUS-DIAG
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

KEN.BOUI SERVICES

 لشقة 8  لطابق 4 عمارة  لنجوم 

شارع  لبكاي لهبيل ، 63311، بركان 

 ملغرب

MORTTIMUS-DIAG شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 7) شارع 

و دة حي  النبعات شارع درعة بركان 

- 63311 بركان  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5655

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (212( نونبف) (25  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

مبلغ) ( (MORTTIMUS-DIAG

وعنو ن) درهم  (91.111 رأسمالها)

مقرها  إل تماعي)7))شارع و دة حي)

 النبعات شارع درعة بركان)-)63311 

غياب) (: ل) نتيجة  بركان  ملغرب 

 لنشاط  لتجاري).

و حدد مقر  لتصفية ب)7))شارع)

و دة حي  النبعات شارع درعة بركان)

- 63311)بركان  ملغرب.)

و عين:

و) 6وسف  ( ( قد ر)  لسيد)ة()

حي) سفاقس  شارع  ((4 عنو نه) ()

 ملحمدي بركان)63311)بركان  ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

د نبف) ((1 بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

)212)تحت رقم))212.

(55I

COG

عيادة الترويض الطبي العزوزية
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COG
 APPT(N°3 IMM(F(RESID(BAB

 TARGA(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

عيادة  لتفويض  لطبي  لعزوزية  
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي بن  

 6زناسن 6)2  لعمارة ف  لشقة 3 
 لعزوزية  - 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(221(7

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
عيادة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

 لتفويض  لطبي  لعزوزية).
:) لتفويض) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لطبي).
بن)) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 3 6)2) لعمارة ف  لشقة)  6زناسن)

 لعزوزية))-)41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
فاطمة  لدحماني))  لسيدة 
عنو نه) ()حي فالح شارع عقيد  لعالم)
موالي رشيد  لد ر) (( 9) لطابق) رقم)

 لبيضاء))41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

فاطمة  لدحماني))  لسيدة 
عنو نه) ()حي فالح شارع عقيد  لعالم)
موالي رشيد  لد ر) (( 9) لطابق) رقم)

 لبيضاء))41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (2( بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32147).

(56I

COG

نيو اطلنتيس كو
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COG
 APPT(N°3 IMM(F(RESID(BAB

 TARGA(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

نيو  طلنتيس كو شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عبد 

 لكريم  لخطابي زنقة حسان بن 
مبارك  لخطابية عمارة ب  لطابق 

 ألول رقم 3 مر كش - 41111 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(22269

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (15
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
نيو) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 طلنتيس كو.
غرض  لشركة بإ6جاز):) لفالحة و)

 لتشجيف.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
حسان) زنقة  عبد  لكريم  لخطابي 
بن مبارك  لخطابية عمارة ب  لطابق)
 ألول رقم)3)مر كش)-)41111)مر كش)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد محسن  حميدي عنو نه) ()
سيدي 6وسف بن) (6 تجزئة  لنخيل)
غلي مر كش)41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محسن  حميدي عنو نه) ()
سيدي 6وسف بن) (6 تجزئة  لنخيل)

غلي مر كش)41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)4)323).
(57I

ATLAS ETUDE CONSULTING

IMRADAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ATLAS ETUDE CONSULTING
 RESIDENCE JAOUHARA APPT

 N° 18 ETAGE 2 AV(ALLAL
 ELFASSI ، 40090، MARRAKECH

MAROC
IMRADAR شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 
 لعطاومة  لغنانمة تمصلوحت 
مر كش - 41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2(819

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (16
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
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ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 
باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IMRADAR
(: بإ6جاز) غرض  لشركة 
 IMMEUBLE, PROMOTEUR

.IMMOBILIER
دو ر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تمصلوحت)  لعطاومة  لغنانمة 

مر كش)-)41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (:  لسيد  لدريوش محمد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  لدريوش محمد عنو نه) ()
 416  سكجور تجزئة معطى هللا رقم)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لدريوش محمد عنو نه) ()
 416  سكجور تجزئة معطى هللا رقم)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((4 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)756)3).

(58I

COG

دريسيا أليمنيوم
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COG
 APPT(N°3 IMM(F(RESID(BAB

 TARGA(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

دريسيا أليمنيوم  
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مقر 8 

 لطابق  لسفلي عمارة ب أبن سونا 

محميد مر كش مر كش 41111 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(22(69

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (12

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)دريسيا)

أليمنيوم).

تركي4) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لز اج و  ألليمنيوم).

 8 مقر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 لطابق  لسفلي عمارة ب أبن سونا)

 41111 مر كش) مر كش  محميد 

مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 911 ( (: مصطفى  ملعرفي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيدة ليلى حور ك):))11))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () حور ك  ليلى   لسيدة 

مكناس) تو ركة  بحنيني  درب  (2(

51111)مكناس)) ملغرب.

 لسيد مصطفى  ملعرفي عنو نه) ()

مكناس) تو ركة  بحنيني  درب  (2(

51111)مكناس)) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد مصطفى  ملعرفي عنو نه) ()

مكناس) تو ركة  بحنيني  درب  (2(

51111)مكناس)) ملغرب.

عنو نه) () حور ك  ليلى   لسيدة 

مكناس) تو ركة  بحنيني  درب  (2(

51111)مكناس)) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((9 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32227).

(59I

 SOCIETE DE COMPTABILITE TAZARHINE ET

COMPAGNIES

 SOCIÉTÉ MAROCAINE

 DE TRANSPORT

 INTERNATIONAL DU

NORD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 SOCIETE DE COMPTABILITE

TAZARHINE ET COMPAGNIES

 ANGLE RUE MED ABDOU ET

 BD DERFOUFI IMMEUBLE

 GHIYOUGHI(APPT 04، 60000،

OUJDA MAROC

 SOCIÉTÉ MAROCAINE DE

 TRANSPORT INTERNATIONAL

DU NORD شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لبطمة  

- 11)35  رسيف  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2137

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تمت) (2122 6نا6ر) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

تفويت  لسيد))ة()د د  عبد  لقادر)

أصل) من  حصة   تماعية  ((.111

)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  ((.111

توفيق مازى بتاريخ)2))6نا6ر)2122.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 البتد ئية بجرسيف))بتاريخ))3)6نا6ر)

2122)تحت رقم)244).

(61I

LAHJOUJICAPITAL

UNAMTCO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LAHJOUJICAPITAL

 BD EMILE ZOLA RES AL

 KARAM(CASABLANCA، 40450،

CASABLANCA MAROC

UNAMTCO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 3) زنقة 

 حمد  ملجاطي طابق ) رقم 8 - 

21451  لد ر لبيضاء   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

525237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( شتنبف) ((8

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.UNAMTCO

منعش) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

عقاري.

زنقة) ((3 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 -  8 رقم) (( طابق)  حمد  ملجاطي 

21451) لد ر لبيضاء)) ملغرب).

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):))212)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

)عنو نه) ()  لسيد محمد بودريقة)

 21451 ( شق) عين  كاليفورنيا 

 لد ر لبيضاء)) ملغرب).
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و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

)عنو نه) ()  لسيد محمد بودريقة)

 21451 شق) عين  كاليفورنيا 

 لد ر لبيضاء)) ملغرب)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)-.

(6(I

ستيش أندوستفي

ستيش اندوستري

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

رفع رأسمال  لشركة

ستيش أندوستفي

حي  لقدس ز وية  لزنقة 8) رقم 

37 شارع  بن حنبل محل رقم 5  

 لبفنو�سي  لد ر  لبيضاء، 21611، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

ستيش  ندوستفي شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 لقدس ز وية زنقة 8) رقم 37 شارع 

 بن حنبل محل رقم 5  لبفنو�سي  - 

21611  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.33(997

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) (212( د نبف) (31 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»411.111)درهم«)أي من)»11.111) 

عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)

أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)3454.

(62I

EDIAN CONSULTING

KINDLAND
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EDIAN CONSULTING
48 زنقة طارق بن زياد مكت4 رقم 
3  لقنيطرة، 4111)،  لقنيطرة 

 ملغرب
KINDLAND شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 23 شارع 
أنو ل إقامة فلوري )) مكت4 رقم 4 
ميموزة  لقنيطرة  لقنيطرة 4111) 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

63987
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((9
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.KINDLAND
وبيع و) (• (: غرض  لشركة بإ6جاز)

شر ء) اللعاب بالتقسيط
•) الستيف د و لتصد6ر

•) لتا ر
•) لبيع بالتجزئة و لجملة للسلع)

 لثقافية و لتففيهية
وبصورة أعم)،)أي معاملة تجارية)
أو صناعية أو مالية أو منقولة أو غيف)
بشكل) مرتبطة  تكون  قد  (، منقولة)
بأحد  ألشياء) مباشر  غيف  أو  مباشر 
أو قد تعزز تطوير) (،  ملذكورة أعاله)

 لشركة..
23)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
أنو ل إقامة فلوري))))مكت4 رقم)4 
 (4111 ميموزة  لقنيطرة  لقنيطرة)

 لقنيطرة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسمال  لشركة:)) مبلغ 
111.111.))درهم،)مقسم كالتالي:

 5.111 ( (: بنمسعود) وليد   لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 5.111 ( (:  لسيد  مين  سالمتي)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () بنمسعود  وليد   لسيد 
ومحمد) بكر  لصد6ق  شارع  بو  (76
4111)) لقنيطرة)  5 شقة)  لخامس 

 ملغرب.
عنو نه) ()  لسيد  مين  سالمتي 
شارغ  ملنامة) رشيد  موالي  تجزئة 
 93(11 4) لفنيدق) شقة) (2  لطابق)

 لفنيدق  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () بنمسعود  وليد   لسيد 
ومحمد) بكر  لصد6ق  شارع  بو  (76
4111)) لقنيطرة)  5 شقة)  لخامس 

 ملغرب
عنو نه) ()  لسيد  مين  سالمتي 
شارغ  ملنامة) رشيد  موالي  تجزئة 
 93(11 4) لفنيدق) شقة) (2  لطابق)

 لفنيدق  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة))بتاريخ)27)6نا6ر)

2122)تحت رقم)392.
(63I

EDIAN CONSULTING

 SOCIETE HNINA DES
TRAVAUX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تغييف تسمية  لشركة

EDIAN CONSULTING
48 زنقة طارق بن زياد مكت4 رقم 
3  لقنيطرة، 4111)،  لقنيطرة 

 ملغرب
   SOCIETE HNINA DES TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  ال تماعي مستوطنة 
ب 48 شارع طارق  بن زياد  مكت4 

رقم 3 - 4111)  لقنيطرة  ملغرب.
تغييف تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
 59365

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تم تغييف) (212( )3)غشت)  ملؤرخ في)
 SOCIETE« من) تسمية  لشركة 
إلى) (« ( (HNINA DES TRAVAUX
 EXPERT AFRIQUES DES«

. «TRAVAUX
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) ( بالقنيطرة)  البتد ئية 

أكتوبر))212)تحت رقم)4)48.

(64I

secotrages snc

HOUARI ICE 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

secotrages snc
رقم 2 زنقة  دريس  لياموري بالعربي 

و ه عروس مكناس ، 51111، 
مكناس  ملغرب

 HOUARI ICE شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

 MAG وعنو ن مقرها  إل تماعي
 AU(N° 23 RIAD(AL(OMRAN

TR1 OUISLANE - 50045 مكناس 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5(873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2121 نونبف) (27
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
((: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HOUARI ICE
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:) شغال) بإ6جاز) غرض  لشركة 
عامة- الستيف د و  لتصد6ر.

 MAG (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 AU N° 23 RIAD AL OMRAN
مكناس) (TR( OUISLANE - 51145

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (:  لسيد  لعسارة زكرياء)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) ()  لسيد  لعسارة زكرياء)
دو ر  والد زيان و د  لجد6دة))72))5 

مكناس  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) ()  لسيد  لعسارة زكرياء)
دو ر  والد زيان و د  لجد6دة))72))5 

مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (15 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

)212)تحت رقم)32.

(65I

FIDUTRACO CONSULTING

TRANS CONFORT OCEAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
 TRANS CONFORT OCEAN

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2 زنقة 
 لصنوبر  لشقة 2)  لطابق  لر بع - 

31)2  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
529165

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (14

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 TRANS(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.CONFORT OCEAN

مقاول) (- (: غرض  لشركة بإ6جاز)

مغادرة) طريق  عن  نقل  لركاب 

أ6ام) في  عدم  ملغادرة  أو   لسيارة 

وأوقات محددة.

-) لنقل  لسياحي.

زنقة) (2 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- 2)) لطابق  لر بع)  لصنوبر  لشقة)

31)2) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: بوقنادل) (  لسيد محمد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد محمد))بوقنادل عنو نه) ()

 4 )) لشقة) طابق) بئف نزر ن  شارع 

 قامة رفائيل)-) لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد))بوقنادل عنو نه) ()

 4 )) لشقة) طابق) بئف نزر ن  شارع 

 قامة رفائيل)-) لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819155.

(66I

fidia(audit

 CARBON MAROC
 AUTOMOTIVE
كغبو مروك  وطموتف
إعالن متعدد  لقر ر ت

fidia(audit
 rue(mustapha(el(maani 21(

 2eme(etage(appt.12 casablanca
، 20130، casablanca(maroc

 CARBON MAROC
AUTOMOTIVE كغبو مروك 

 وطموتف »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: حي موالي 
عبد هللا زنقة 2212 رقم 33 عين 
 لشق - 21471  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.434497

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)28)أكتوبر))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
وه4  لسيد سفيان بوعرورو  لحامل)
للبطاقة  لوطنية رقم))BE86983)ل)
1)5)حصة للسيد مصطفى بوعرورو)
رقم) للبطاقة  لوطنية   لحامل 

F(28146
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
بوعرورو) سفيان  ) لسيد   ستقالة)
) لسيد) وتعيين) تسييف  لشركة  من 

مصطفى بوعرورو.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)
وه4  لسيد سفيان بوعرورو  لحامل)
للبطاقة  لوطنية رقم))BE86983)ل)
1)5)حصة للسيد مصطفى بوعرورو)
رقم) للبطاقة  لوطنية   لحامل 

F(28146
على) 6نص  4):) لذي  رقم) بند 
سفيان) ) لسيد  ما6لي:) ستقالة)
وتعيين)) تسييف  لشركة  من  بوعرورو 

 لسيد مصطفى بوعرورو.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1686)8.

(67I

CAC ASSISTANCE

CAC ASSISTANCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CAC ASSISTANCE
 Bvd(Mohamed(Ben(Abdellah,
 immeuble 124 2ème(étage  N

 22 Tanger ، 90000، Tanger
Matoc

CAC ASSISTANCE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 24) شارع 
محمد بن عبد هللا  لطابق 2 رقم 22 

- 91111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(239(5
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( شتنبف) (27
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 CAC (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ASSISTANCE
غرض  لشركة بإ6جاز):) ستشار ت)

في  د رة و تنظيم  لشركات.
 (24 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 2 شارع محمد بن عبد هللا  لطابق)

رقم)22 - 91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (:  لسيد عبد  لحق محمد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيد  لغري عثمان):))511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
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و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد عبد  لحق محمد عنو نه) ()
 4  قامة  بن بطوطة بلوك د  لطابق)

رقم)86 91111)طنجة  ملغرب.
عنو نه) () عثمان   لسيد  لغري 
شارع موالي رشيد  قامة حد ئق فال)
رقم) (( عمارة ب2د.) لطابق) فلوري 

24)  91111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () عثمان   لسيد  لغري 
شارع موالي رشيد  قامة حد ئق فال)
رقم) (( عمارة ب2د.) لطابق) فلوري 

24)  91111)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251365.
(68I

FIDUTRACO CONSULTING

INVESTLOG
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
INVESTLOG شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 2 زنقة 

 لصنوبر  لشقة 2)  لطابق  لر بع - 
31)2  لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.464373
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
)212)تقرر حل) 3))د نبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 لشريك  لوحيد)INVESTLOG))مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
زنقة  لصنوبر) (2 مقرها  إل تماعي)
 2(31 (- 2)) لطابق  لر بع)  لشقة)
 لد ر لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):)عدم)

مردود6ة نشاطها.

5)تجزئة) و حدد مقر  لتصفية ب)
 ملقاومة)-)-)خريبكة  ملغرب.)

و عين:
 لسيد)ة()فاطمة  لزهر ء))حرش و)
عنو نه) ()5)تجزئة  ملقاومة)-)خريبكة)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (3 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)99)818.
(69I

KAOUN

YASSER TISSIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

YASSER TISSIR شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

مسلم  قامة بوكار  لطابق  لتالث 
شقة رقم 4) باب دكالة مر كش - 

41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(22239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((9
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.YASSER TISSIR

-كر ء) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
 ملعد ت  لصناعية

- شغال مختلفة و  لبناء
-بيع و شر ء)مو د  لبناء)بالجملة.

زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
بوكار  لطابق  لتالث) مسلم  قامة 
(- مر كش) دكالة  باب  ((4 رقم) شقة 

41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد مصطفى  لخيف وي):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
مصطفى  لخيف وي)  لسيد 
عبد  لو حد  6ت) دو ر  عنو نه) ()
 41111 مر كش) (  6مور  لود 6ة)

مر كش  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
مصطفى  لخيف وي)  لسيد 
عبد  لو حد  6ت) دو ر  عنو نه) ()
 41111 مر كش) (  6مور  لود 6ة)

مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 لتجارية بمر كش))بتاريخ)-)تحت رقم).
(71I

FIDUTRACO CONSULTING

KCK Agency
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
KCK Agency شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 2 

 RUE ESSANAOUBER APPT
 12 - 4EME(ETAGE - 20130

CASABLANCA  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.464595

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر) (212( فبف 6ر) (21 في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
  KCK Agency ذ ت  لشريك  لوحيد)
درهم) ((1.111 رأسمالها) مبلغ 
 RUE  2 مقرها  إل تماعي) وعنو ن 
 ESSANAOUBER APPT (2 - 4EME
 ETAGE - 21(31 CASABLANCA
مردود6ة) عدم  (: ل) نتيجة   ملغرب 

نشاطها.
زنقة) (2 و حدد مقر  لتصفية ب)
(- 2)) لطابق  لر بع)  لصنوبر  لشقة)

31)21) لد ر لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

شستالن) ( عمار) كريم   لسيد)ة()
 35  وز ج شستالن خلو  و عنو نه) ()
زنقة كوسطاف بر ندو هافر)-)فر نسا)
)ة() -) لد ر لبيضاء) ملغرب كمصفي)

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)23)817.

(7(I

STE BABOUZID

TRANS S.Y.N.B
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
TRANS S.Y.N.B شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لفتح 
شارع مزو ر رقم 319  - 71111 

 لعيون  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4114(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (26

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 TRANS(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.S.Y.N.B

نقل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغيف).

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)حي  لفتح)

 71111  -   319 رقم) مزو ر  شارع 

 لعيون  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: ( مز ح) سعيد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

 لسيد سعيد مز ح)):)111))بقيمة)

11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () ( مز ح) سعيد   لسيد 

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () ( مز ح) سعيد   لسيد 

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

نونبف) (27 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)227.

(72I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

LYSA AFRICAN SHOP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

LYSA AFRICAN SHOP شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي :  3) زنقة 

مريبة نر س حي وفاء 2 - 31111 

فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.52857

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) (212( نونبف) (31  ملؤرخ في)

LYSA AFRICAN SHOP)شركة ذ ت)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد مبلغ رأسمالها)51.111)درهم)
زنقة) ((3 ( وعنو ن مقرها  إل تماعي)

 31111  -  2 وفاء) نر س حي  مريبة 

فاس  ملغرب نتيجة ل-عدم تحقيق)

أهد ف  لشركة)

-عدم  لتمكن من  لحصول على)

 لزبناء

-إمكانيات مالية  د محدودة)

و عين:

))صومبو  طوكو) (  لسيد)ة()ليدي)

1))شارع  لنبل  لنف س) و عنو نه) ()

ب))31111)فاس  ملغرب كمصفي))ة()

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
3))زنقة) ( وفي) (212( نونبف) (31 بتاريخ)

 31111  -  2 وفاء) نر س حي  مريبة 

فاس  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)381.

(73I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

VICAR IMMOBILIER
إعالن متعدد  لقر ر ت

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
 لكريم  لخطابي،عمارة مركز أعمال 
 ليز،   لطابق  لثالث، مكت4 رقم 

)2 ، 41111، مر كش  ملغرب
VICAR IMMOBILIER »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: تجزئة 
عرصة  لز هية، رقم 5)  - 41111 

مر كش  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.2163(

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)24)د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
6نص) ):) لذي  رقم) قر ر 
نقل) عــمـلــيــة  تــزكــيــة  ما6لي:) على 
بــيــن) بـمـر كـش  تـمـت  حــصــص  لـتي 
(- (: ؤهــم) أســمــا   ألشــخـاص  آلتـيـة 
 VICTOR RAMIRO SANZ  لـسـيد)
شـركة) إلى  6نقل  (MARTINEZ
مئتان) (»VSM INVESTISSEMENT«
فـي) 6ـمـلـكها  حـصة  لـتـي  وخمسون 

((،»VICAR IMMOBILIER«(شـركـة
 CARLOS ABEL SANZ -) لــسـيـد)
((« شـركة) إلى  6نقل  ( (MARTINEZ
وخمسون) مئتان  (»CASM INVEST
شـركـة) فـي  6ـمـلـكها  حـصـة  لـتـي 

((((،»VICAR IMMOBILIER«
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
 عتماد  لنظام  ألسا�سي  ملحين)

للشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
6نص) 6و7:) لذي  رقم) بند 
رأسمال  لشركة) مبلغ  ما6لي:) على 
51.111درهم مقسم كالتالي):)-شركة)
مئتان) ( (VSM INVESTISSEMENT
 (11 بقيمة) ( )251(حصة) وخمسون)
 CASMشركة (- ؛) للحصة) درهم 
(251( وخمسون) INVEST:مئتان 

حصة))بقيمة)11))درهم للحصة.

 :  46 )) لى) رقم) بند  رقم  بند 
) نظر  لنظام)  لذي 6نص على ما6لي:)

 ألسا�سي  ملحين للشركة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)92)32).

(74I

STE BABOUZID

MOHAND TRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
MOHAND TRAV شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي مد6نة 

 لوفاق بلوك C رقم )))  لعيون - 
71111  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
411(9

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (26
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MOHAND TRAV
:) الشغال) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعمومية و لبناء.
مد6نة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- )))) لعيون) رقم) (C  لوفاق بلوك)

71111) لعيون  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
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 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد محند مليفي):))111.))حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة).)

 لسيد محند مليفي):)111))بقيمة)
11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () مليفي  محند   لسيد 
111) 71111) لعيون  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () مليفي  محند   لسيد 
 لعيون)71111) لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)6)2.

(75I

PRESCOF

THE GARRISON
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

PRESCOF
 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra(Maroc
THE GARRISON شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 5) زنقة 
سبو مركز أعمال ال شوب مكت4 2 
 لطابق 5 - 4111)  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
63787

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (29
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 THE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GARRISON
إستغالل) (: غرض  لشركة بإ6جاز)

مقهى.
زنقة) ((5 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 2 سبو مركز أعمال ال شوب مكت4)
 لطابق)5 - 4111)) لقنيطرة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (:  لسيد  لفكري  بر هيم)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  لفكري  بر هيم عنو نه) ()
حي  لشيخ  ملفضل شارع 6وسف بن)
تاشفين رقم))2 111)))سال  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لفكري  بر هيم عنو نه) ()
حي  لشيخ  ملفضل شارع 6وسف بن)
تاشفين رقم))2 111)))سال  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة))بتاريخ)3))6نا6ر)

2122)تحت رقم)89992.
(76I

nabiq mohammed

GAT SHOP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

nabiq mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni(mellal(MAROC
GAT SHOP شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 53)-55) 
شارع تمكنونت - 23111 بني مالل 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (25
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 GAT (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SHOP
غرض  لشركة بإ6جاز):)بيع مالبس)
ذ ت  ودة عالية أو فاخرة)/) ستيف د)

وتصد6ر.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)55)-53) 
بني مالل) (23111 (- تمكنونت) شارع 

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 896.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 8961 (: مكريم  لحسن)  لسيد 

بقيمة)11))درهم.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () مكريم  لحسن   لسيد 
تجزئة  ليسمين)3)رقم)5  23111)بني)

مالل  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () مكريم  لحسن   لسيد 
 23111   5 رقم) (3 تجزئة  ليسمين)

23111) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)27)6نا6ر)

2122)تحت رقم)88.
(77I

STE BABOUZID

MARCONSTRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

MARCONSTRAV شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مد6نة 

 لحدة بلوك B  رقم 87  لعيون - 

71111  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4112(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (26

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MARCONSTRAV

:) الشغال) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعمومية و لبناء.

مد6نة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- 87) لعيون) رقم) ( (B بلوك)  لحدة 

71111) لعيون  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: لفقيف) محسن   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

 (111 (: لفقيف) محسن   لسيد 

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () لفقيف  محسن   لسيد 

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () لفقيف  محسن   لسيد 

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (27 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)7)2.

(78I

EXPERT FIDUCIAIRE

OKAY ENERGY
إعالن متعدد  لقر ر ت

EXPERT FIDUCIAIRE

 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY(HASSANI ، 20200،

CASABLANCA MAROC

OKAY ENERGY »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تجزئة 6 

فلوريد  مركز بارك 2 رقم 1) سيدي 

معروف - 23511  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.36795(

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)18)د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

طرف) من  حصة  ((5111 تفويت)

 لسيد  ود د  لحسن لفائدة  لسيد)

 (1111 سيدي  لو لي د حا و تفويت)

حصة من طرف  لسيد  ود د  لحسن)

لفائدة  لسيد  تخيا محمد))و تفويت)

7511)حصة من طرف  لسيد  ود د )

لحسن لفائدة  لسيد  تخيا سعيد)

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

مسيف) لحسن  تعيين  لسيد  ود د  

ملدة غيف) للشركة وحيد مع  المضاء)

محدودة

قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)

من) للشركة  تغيف  لشكل  لقانوني 

شركة د ت  ملسوولية  ملحدودة د ت)

شريك وحيد لشركة د ت  ملسوولية)

 ملحدودة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)
 5111111 ر سمال  لشركة حدد في)

كلها) حصة  (51111 مقسم  لئ)

لحسن) كالتلي  لسيد ود د   مقسمة 

7511))حصة و)) لسيد سيدي  لو لي)

حصة و  لسيد  تخيا) ((5111 د حا)

حصة و لسيد  تخيا) ((1111 محمد)

سعيد)7511)حصة)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (7 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)818547.

(79I

STE BABOUZID

IDRAVCOM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID

 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE

 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

IDRAVCOM شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لوكالة بلوك c رقم 78  لعيون - 

71111  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

41123

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (25

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IDRAVCOM

:) الشغال) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعمومية و لبناء.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- 78) لعيون) رقم) (c بلوك)  لوكالة 

71111) لعيون  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (:  لسيد  حمد  دري�سي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)
 (111 (:  لسيد  حمد  دري�سي)

بقيمة)11))درهم.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) ()  لسيد  حمد  دري�سي 

 لعيون)7111) لعيون  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) ()  لسيد  حمد  دري�سي 

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)8)2.
(81I

Preference(Management(Consulting

SIM WORK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 Preference Management
Consulting

 Zone(industrielle  Gzanaya
N°428 ، 90000، Tanger(Maroc

SIM WORK شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 
كستيالر مبنى  لفر بي طابق 2 مكت4 
33  طنجة TANGER 90000 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2262(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 SIM (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WORK

 courtage-(:(غرض  لشركة بإ6جاز

et(gestion(des(biens(immobiliers

travaux(de(genie(civil-

 exploitation( d’un( snack( et-

.restaurant

ساحة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

2)مكت4) كستيالر مبنى  لفر بي طابق)

TANGER 91111)طنجة) 33))طنجة)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 51.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  مرنيس  هاد):))511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) ()  لسيد  مرنيس  هاد 

مجمع  لعهد  لجد6د بلوك س طابق)

طنجة) (91111 8) كزنا6ة) )) لرقم)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) ()  لسيد  مرنيس  هاد 

مجمع  لعهد  لجد6د بلوك س طابق)

طنجة) (91111 8) كزنا6ة) )) لرقم)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

د نبف) (19 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

)212)تحت رقم)248781.

(8(I
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comptoir(expertise(du(maroc

GOAISSE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

comptoir(expertise(du(maroc

 n°36 CITE(EL(HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

GOAISSE SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

و د  لذه4 رقم 95 مجموعة )1 

ببوزنيقة  - 11)3) بوزنيقة   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (31

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GOAISSE SARL

:) النعاش) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعقاري).

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 1( مجموعة) (95 رقم) و د  لذه4 

ببوزنيقة))-)11)3))بوزنيقة)) ملغرب).

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: ( مصطفى) فتوح   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

511)حصة) ( (: (  لسيد فتوح رفيق)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

)عنو نه) ()  لسيد فتوح مصطفى)
رقم)471)حي  لسالم بوزنيقة))11)3) 

بوزنيقة  ملغرب.

 لسيد فتوح رفيق))عنو نه) ()دو ر)

 والد كبور  لغنادرة  لزمامرة سيدي)

بنور)24211)زمامرة  ملغرب).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد فتوح رفيق))عنو نه) ()دو ر)

 والد كبور  لغنادرة  لزمامرة سيدي)

بنور)24211)زمامرة  ملغرب)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( سليمان) ببن   البتد ئية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)45.

(82I

nador(conseil(sarl(au

BUDAS CATERING NADOR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

  BUDAS CATERING NADOR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع  الميف 

سيدي محمد رقم 86  - 62111 

 لناظور  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.46(7

بمقت�سى  لجمع  لعام)

نونبف) (21 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 

رأسمال  لشركة) رفع  تم  (21(9

درهم«) (4.111.111« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (6.111.111« من) أي 

((: طريق) عن  درهم«) ((1.111.111«

أرباح أو عالو ت) أو  إدماج  حتياطي 

إصد ر في رأس  ملال.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)27)نونبف)

9)21)تحت رقم)3421.

(83I

CABINET D’ETUDE- CONSEIL

YELLOW OUTSOURCING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET(D›ETUDE- CONSEIL

 BD(LA(RESISTANCE 6 éme (97

ETAGE ، 20160،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

 YELLOW OUTSOURCING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 97) شارع 

 ملقاومة  لطابق 6 - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

531365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (22

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.YELLOW OUTSOURCING

مركز) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 تصال هاتفي.

 (97 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 21111  -  6 شارع  ملقاومة  لطابق)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  يجس فان د6ن بويجس)

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  يجس فان د6ن بويجس)
 63 زنقة دلوريي روز رقم) عنو نه) ()
كونتف بوندي)2)هرهورة تمارة  لشاطئ)

2111))تمارة)) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  يجس فان د6ن بويجس)
 63 زنقة دلوريي روز رقم) عنو نه) ()
كونتف بوندي)2)هرهورة تمارة  لشاطئ)

2111))تمارة)) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)3738.

(84I

Preference(Management(Consulting

SCENLUNA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 Preference Management
Consulting

 Zone(industrielle  Gzanaya
N°428 ، 90000، Tanger(Maroc

 SCENLUNA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 

كاستيالر  لفار بي طابق 2 مكت4 33 
طنجة - 91111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(23377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (31
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SCENLUNA
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(: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 Fabrication( et( installation( de-

matériels(de(décoration

 A m é n a g e m e n t -

scenographique

.  Batiment et construction-

ساحة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 33 2)مكت4) كاستيالر  لفار بي طابق)

طنجة)-)91111)طنجة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (11 ( (: هشام) قري�سي   لسيد   

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد   قري�سي هشام عنو نه) ()

 لزموري آقامة آدم))ب)) N) لرقم)6) 

91111)طنجة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد   قري�سي هشام عنو نه) ()

 لزموري آقامة آدم))ب)) N) لرقم)6) 

91111)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((2 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)249827.

(85I

LE PUBLICATEUR LEGAL

DL24 MAROC
إعالن متعدد  لقر ر ت

LE PUBLICATEUR LEGAL

 لتجزئة 6  لزنقة )5 رقم 8 ق.ج 

 لد ر  لبيظاء  لتجزئة 6  لزنقة )5 
رقم 8 ق.ج  لد ر  لبيظاء، 21451، 

 لد ر  لبيظاء  ملغرب

DL24 MAROC  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 6) شارع 

 ياللي عريبي  لطابق 8 رقم 8) - 

11)21  لد ر لبيضاء   ملغرب .

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.767521
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)28)أبريل))212
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
111))حصة))  تماعية))من) تفويت)
فائدة) ( ( سعيد) زكرياء) 6ت  طرف 

 لسيد أ6وب)) 6ت سعيد
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
زكرياء) 6ت سعيد)) ( ( إستقالة  لسيد)
وتعين) ( لشركة) كمسيف  وظيفته  من 
كمسيف) سعيد  أ6وب  6ت   لسيد 

لشركة)
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)
فائدة) ( )  تماعية) حصة) ((111

 لسيد أ6وب)) 6ت سعيد
على) 6نص  5):) لذي  رقم) بند 
تعين  لسيد أ6وب  6ت سعيد) ما6لي:)

كمسيف لشركة)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (1 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ماي))212)تحت رقم)777713.

(86I

Finconseil

DOUGASTYLE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Finconseil
 bd(zerktouni ، 20200، (41

casablanca(maroc
Dougastyle شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 46 

زركتوني طابق 5 رقم 7) - 21211 
 لد ر  لبيضاء  ململكة  ملغربية
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
52957(

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.Dougastyle

:) لتصنيع) غرض  لشركة بإ6جاز)

و لتجزئة) وبيع  لجملة   لحرفي 

و ميع) و لسلع  لجلد6ة  لألحذ6ة 

لهذه) أو  ملكملة   لعناصر  ملساعدة 

 ألنشطة.

 46 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 21211  -  (7 رقم) (5 زركتوني طابق)

 لد ر  لبيضاء) ململكة  ملغربية.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (11 ( (: دو اني) بو معة   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد بو معة دو اني عنو نه) ()

 3 رقم) سانت  سانت  سانت  (((

بلفد6ر)21211) لد ر  لبيضاء) ململكة)

 ملغربية.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد بو معة دو اني عنو نه) ()

 3 رقم) سانت  سانت  سانت  (((

بلفد6ر)21211) لد ر  لبيضاء) ململكة)

 ملغربية

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)-.

(87I

NJ BUSINESS

STE EL MEK.SO.CO
SARL AU 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES maroc

 STE EL MEK.SO.CO SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 44 

تجزئة  نان  لخيف سه4  لورد فاس  
- 31111 فاس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6(129
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) (2122 6نا6ر) (14  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
STE EL MEK.  لشريك  لوحيد)
رأسمالها) مبلغ  ( (SO.CO SARL AU
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
 إل تماعي رقم)44)تجزئة  نان  لخيف)
فاس) (31111 (- ( فاس) سه4  لورد 

 ملغرب نتيجة ل):) زمة مالية.
 44 و حدد مقر  لتصفية ب رقم)
تجزئة  نان  لخيف سه4  لورد فاس))

- 31111)فاس  ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة()عبد  لعظيم))) ملكاوي))و)
عنو نه) ()رقم)44)تجزئة  نان  لخيف)
فاس) (31111 ( فاس) سه4  لورد 

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)474.
(88I
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MELIUS CONSULTING

 ENGLISH GATE - PRIVATE -
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 
 لطابق  لثاني ، مكت4 رقم 3 ألز س 

لورين، 21)21،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

 ENGLISH(GATE - PRIVATE
SARL - شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 1)) شارع 
 بن سينا)، - 21371   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

531467
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (21
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 ENGLISH GATE - PRIVATE -

.SARL
تعليم) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 للغات.
 ((1 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
) لد ر) (21371 (- (، سينا) شارع  بن 

 لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  سست  تأ  ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: مريم) ط   لسيدة  لسقا

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 251 ( (: وي 6اسمين)  لسيدة  لكر 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 251 ( (: وي صوفيا)  لسيدة  لكر 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) خصية  ) ألسماء) لش
وصفات ومو طن  لشركاء):

اط مريم عنو نه) ()  لسيدة  لسق
((، ،) ملعاريف) مجاط) شارع  بن  (3

21381) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
6اسمين)  لسيدة  لكر وي 
 (6 رقم) (، زنقة و د مرزك) عنو نه) ()
21261) لد ر  لبيضاء) ( حي  لسالم (،

 ملغرب.
 لسيدة  لكر وي صوفيا عنو نه) ()
زنقة و د مرزك)،)رقم)6))،)حي  لسالم)

21261) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة  لسقاط مريم عنو نه) ()
(، ،) ملعاريف) مجاط) شارع  بن  (3

21381) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)1851)8.
(89I

AROBASE CONSULTING(روباس كونسيلتينغ 

FAMILY PRINT فاميلي برينت
إعالن متعدد  لقر ر ت

 AROBASE روباس كونسيلتينغ 
CONSULTING

شارع يعقوب  ملنصور زنقة  لجنيد 
 قامات  لبيضاء  لعمارة K  لطابق 

 لخامس  لشقة 52  ملعاريف ، 
21371،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

FAMILY PRINT فاميلي برينت 
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: زنقة 

 لحوزة رقم 6  لحي  لصناعي عكاشة  
- 21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(76779
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)31)نونبف))212
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
للشركة) عنو ن  ملقر  لرئي�سي  تغييف 
 لى زنقة  لحوزة رقم)6) لحي  لصناعي)

عكاشة  لد ر  لبيضاء

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
رفع رأسمال  لشركة  لى مليون درهم

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

6:) لذي 6نص على) و) (4 بند رقم)
تحد6ث  لنظام  ألسا�سي) ما6لي:)
6) ملعنيين بهذه) 4)و) وخاصة  ملادتين)

 لقر ر ت  لجد6دة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (4 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)818414.

(91I

 MOHAMED BENNANI BUILDING

WORKSHOP SARLAU

 MOHAMED BENNANI
 BUILDING WORKSHOP

SARL AU MBBW
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 MOHAMED BENNANI
 BUILDING WORKSHOP

SARLAU
مكت4 )3،  لطابق  لثالث،مركز 
 ألعمال إتر ن، تجزئة بوكار شارع 
عالل  لفا�سي، مر كش، 41111، 

مر كش  ملغرب
 MOHAMED BENNANI

 BUILDING WORKSHOP SARL
AU MBBW شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 )3، 
 لطابق  لثالث، مركز  ألعمال إتر ن، 

تجزئة بوكار شارع عالل  لفا�سي 
41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2(929

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (1(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 MOHAMED BENNANI  :
 BUILDING WORKSHOP SARL

.AU MBBW
مكت4) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

هندسة معمارية.
مكت4) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
مركز  ألعمال) )3،) لطابق  لثالث،)
عالل) شارع  بوكار  تجزئة  إتر ن،)

 لفا�سي)41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () بناني  محمد   لسيد 
(،(22 رقم) (،B بلوك) (،3 مارستان)

أمرشيش)41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () بناني  محمد   لسيد 
(،(22 رقم) (،B بلوك) (،3 مارستان)

أمرشيش،)41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((9 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)3)9)3).
(9(I

مكت4 معيشة للحسابات و  ألستشار ت  لجبائية

EL OMARI  ALUMINIUM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت4 معيشة للحسابات و 
 ألستشار ت  لجبائية

حي  لسالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 4211)، سيدي سليمان 

 ملغرب
EL(OMARI  ALUMINIUM شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي كر ج رقم 
) حي  لرياض رقم 635 - 4211) 

سيدي سليمان  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (25

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 EL (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.OMARI  ALUMINIUM

نجارة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 الملنيوم.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)كر ج رقم)

 (4211  -  635 رقم) حي  لرياض  ((

سيدي سليمان  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (:  لسيد رضا حمو عمر)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () عمر  رضا حمو   لسيد 

 (55 عمارة) (5 2) لشطر)  لعرفان)

طنجة) (91111  (9 رقم) (4  لطابق)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () عمر  رضا حمو   لسيد 

 (55 عمارة) (5 2) لشطر)  لعرفان)

طنجة) (91111  (9 رقم) (4  لطابق)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بسيدي سليمان))بتاريخ))1 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)15/2022.

(92I

GMGF

 STE SALON DE THE
EVASION SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

GMGF
زنقة  لبشيف  بر هيمي  قامة  لشرف 

ج3  لطابق  لر بع شقة رقم 2) ، 

MAROC 21511،  لد ر  لبيضاء

 STE SALON DE THE EVASION

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي : 33,زنقة 

عالل  بن أحمد أمكيك بلفيد6ر لد ر 

 لبيضاء - 21311  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.8222(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2122 6نا6ر) (16  ملؤرخ في)

 STE SALON DE THE EVASION

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (SARL

 (11.111 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 

مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
أمكيك) أحمد  عالل  بن  33,زنقة 

بلفيد6ر لد ر  لبيضاء)-)21311) لد ر)

لتوقيف) نتيجة   لبيضاء) ملغرب 

 لنشاط.

و عين:

 لسيد)ة()فرياني))كريم و عنو نه) ()
زنقة  لبشيف بر هيمي  قامة  لشرف ج)

 21511 ال يفوند  لد ر  لبيضاء) (3

)ة() كمصفي)  لد ر  لبيضاء) ملغرب 

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

زنقة) وفي  (2122 6نا6ر) (16 بتاريخ)

 3 ج)  لبشيف بر هيمي  قامة  لشرف 

 21511 (- ال يفوند  لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819388.

(93I

TY CONSULTING

ANFA PLACE HOTEL
إعالن متعدد  لقر ر ت

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،

20140، CASABLANCA(MAROC

ANFA PLACE HOTEL »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  فندق 

فور سيزون ، رقم 9 ،شارع 

لكورنيش ،عين  لذ6اب  - -  

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.3(1769

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)23)د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

بمبلغ) رأس  ملال  لشركة  في  زيادة 

درهم) ألف  مال6ين وخمسمائة  ستة 

بو سطة)) درهم  ()6.511.111,11(

 لحساب  لجاري.

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:))

مائتين) بمقد ر  رأس  ملال  تخفيض 

ومائة) مليون  وخمسين  وخمسة 

وتسعة وتسعين ألف وستمائة درهم)

)99.611,11).255()عن طريق إز لة)

 لخسائر  ملتف كمة.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

من) (7 و) (6 للمادتين) نسبي  تعد6ل 

 لنظام  ألسا�سي.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1156)8.

(94I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

BREAD FINGUERS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

)2 ، مكت4 7)،  لطابق  لثاني، 
مكات4 باالص ، شارع عبد  لكريم 
 لخطابي، فاس ، 31111، فاس 

 ملغرب
BREAD FINGUERS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 26،  ملركز 

 لتجاري  المل، شارع  بو  لطي4 
 ملتنبي - 31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7(197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (15
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BREAD FINGUERS
بائع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

حلويات،)و بات خفيفة،).
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)26،) ملركز)
شارع  بو  لطي4)  لتجاري  المل،)

 ملتنبي)-)31111)فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 251 ( (: محمد  ملنحلي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 751 ( (: بلقاسم  مللحلي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () محمد  ملنحلي   لسيد 
99)تجزئة  لحبابي)) لدكار ت)31111 

فاس  ملغرب.
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 لسيد بلقاسم  مللحلي عنو نه) ()

تجزئة حد ئق سايس  ملر ة و د) (9(

فاس)31111)فاس  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () محمد  ملنحلي   لسيد 

99)تجزئة  لحبابي)) لدكار ت)31111 

فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (3( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)489.

(95I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

LE GATEAU MAGIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &

CONSEILS

)2 ، مكت4 7)،  لطابق  لثاني، 

مكات4 باالص ، شارع عبد  لكريم 

 لخطابي، فاس ، 31111، فاس 

 ملغرب

LE GATEAU MAGIC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26،  ملركز 

 لتجاري  المل، شارع  بو  لطي4 

 ملتنبي فاس - 31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7(199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (1(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 LE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GATEAU MAGIC

بائع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لحلويات،)و بات سريعة،)مطعم.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)26،) ملركز)
شارع  بو  لطي4)  لتجاري  المل،)

 ملتنبي فاس)-)31111)فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 311 ( (: محمد  ملنحلي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيد عبد  لعزيز  لزماري):))711 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () محمد  ملنحلي   لسيد 
 31111 تجزئة  لحبابي  لدكار ت) (99

فاس  ملغرب.
عبد  لعزيز  لزماري)  لسيد 
عنو نه) ()دو ر  ملجابرة عين معطوف)

34111)تاونات  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لعزيز  لزماري)  لسيد 
عنو نه) ()دو ر  ملجابرة عين معطوف)

34111)تاونات  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (3( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)491.
(96I

N2M CONSEIL-SARL

BIMUS TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
BIMUS TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
 لسعادة  لرقم 257 سلو ن  - 

62111  لناضور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23499

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (16

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 BIMUS(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.TRANS

نقل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

لحساب)  لبضائع  لغيف  ملصاحبة 

 لغيف).

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 لسعادة  لرقم)257)سلو ن))-)62111 

 لناضور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: مصطفى)  لسيد  لغازي 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: )مصطفى)  لسيد  لطالبي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

مصطفى) (  لسيد  لطالبي)

عنو نه) ())شارع  غابن لود6ن شا6د)

))855)لود6ن شا6د  ملانيا.

 لسيد  لغازي مصطفى عنو نه) ()

سلو ن) (257 حي  لسعادة  لرقم)

62111) لناضور  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لغازي مصطفى عنو نه) ()

سلو ن) (257 حي  لسعادة  لرقم)

62111) لناضور  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)26)6نا6ر)

2122)تحت رقم)65).

(97I

 fiduciaire(tangeroise(d’expertise(comptable

sarl

MAYASS DRINKS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 fiduciaire(tangeroise(d›expertise
comptable(sarl

  21RESD EL AKHAWAINE RUE
 MOUTANABI(ETAGE(N°3 APPT
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
MAYASS DRINKS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 LOCAL وعنو ن مقرها  إل تماعي
 COMMERCIAL N°(26--(26A
 RESID(IRIS(A4 AV(MOHAMED

VI  - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

((5373
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( مارس) (23
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MAYASS DRINKS
بيع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
 ملشروبات  لكحولية،)مطعم و سوبر)

ماركت)
 LOCAL (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 COMMERCIAL N°(26--(26A
 RESID IRIS A4 AV MOHAMED

VI  - 91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (:  لسيد عبد  ملجيد ملخنتف)
حصة بقيمة)51.111)درهم للحصة).

 511 ( (: مشروح) مينة   لسيدة 
حصة بقيمة)51.111)درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
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وصفات ومو طن  لشركاء):
ملخنتف) عبد  ملجيد   لسيد 
عنو نه) () قامة  بو عالم بلوك أ رقم)
 51111 ( 38)شارع  لجيش  مللكي مج)

مكناس  ملغرب.
عنو نه) () مشروح  مينة   لسيدة 
38)شارع)  قامة  بو عالم بلوك أ رقم)
مكناس) (51111 مج)  لجيش  مللكي 

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
ملخنتف) عبد  ملجيد   لسيد 
عنو نه) () قامة  بو عالم بلوك أ رقم)
 51111 شارع  لجيش  مللكي مج) (38

مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
أبريل) ((5 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

)212)تحت رقم)394)24.

(98I

BUSINESS CENTER.COM

HZ-AGENCY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد  ملومن رقم 236 إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6 ، 21391، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

HZ-AGENCY شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
عبد  ملومن رقم 236 شارع باسكي 
 قامة ف8  لطابق  لثاني  رقم 6، 

 لد ر  لبيضاء 21391  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5316(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (2122 فبف 6ر) (1(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
HZ- (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AGENCY
غرض) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لشركة باملغرب و لخارج:
تحقيق  ميع خدمات  ملعلومات)

عبف  إلنتفنت)؛
و لتجارة) عبف  إلنتفنت   ملبيعات 

 إللكتفونية)؛
و الستشار ت)  لتسويق  لرقمي 

 لتجارية.
در سة وتصميم مو قع  لوي4 أو)

غيفها)؛
 لتفويج)،) لر وع إلى موقع  لوي4؛
تنفيذ وتنفيذ  ألنشطة  إلعالنية)

عبف  إلنتفنت.
تكنولو يا) خدمات  توفيف 
و لبف6د) (، بعد) عن   ملعلومات 
وتصد6ر) (،  إللكتفوني و الستشار ت)

خدمات تكنولو يا  ملعلومات)؛
تطوير تطبيقات  لحاسوب.

وال) (، كائنات  تصال مرئي) إنشاء)
ملو قع) عناصر رسومية  إنشاء) سيما 
 لوي4 أو تطبيقات  لهاتف  ملحمول)؛
عبف) إعالنية  لوكالة  نشاط  أي 

 إلنتفنت)؛
وإنتاج)  لتصميم  لجر فيكي 

 لفيد6و و إلنتاج ثالثي  ألبعاد)؛
 لوساطة و لتعاقد من  لباطن.

 الستيف د و لتصد6ر.
تجارة عامة.

تمثيل  ميع  لعالمات  لتجارية)،)
و ستغالل) (، و لحصول على  المتياز)
و لتف خيص) بر ء ت  الختف ع   ميع 
و لعالمات  لتجارية) و لعمليات 
و المتياز ت  ملتعلقة بغرض  لشركة)؛
در سة  ميع  ملشاريع و ملشاركة)
في كافة  لشؤون  لتجارية و لصناعية)
و ملالية و ملنقولة و لعقارية  ملتعلقة)
بهدف) مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 
توسع) تسهل  قد  أو  لتي   لشركة 

 لشركة وتطويرها.

،) ميع  ملعامالت) أعم) وبشكل 
وغيف) و ملنقولة  و ملالية   لتجارية 
أو) مباشر  بشكل   ملنقولة  ملتعلقة 
بأحد) (، أو  زئًيا) كلًيا  (، مباشر) غيف 
 ألشياء) ملحددة أو بأي أشياء)مماثلة)

أو مرتبطة..
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
باسكي) شارع  (236 رقم) عبد  ملومن 
(،6 رقم) ( ف8) لطابق  لثاني)  قامة 
21391) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
11))حصة) ( (: (  لسيد علي حجار)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () ( حجار) علي   لسيد 
 9 حي لكنانط زنقة  الحسان  لرقم)

سطات)21111)سطات  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حي) عنو نه) () حجار  علي   لسيد 
 9 زنقة  الحسان  لرقم) لكنانط 

سطات)21111)سطات  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)1875)8.
(99I

NABIL SOUBAIRI

 STE GROS OEUVRE
 VOIRIE ASSINISSEMENT

 TERRASSEMENT »GOVAT«
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رفع رأسمال  لشركة

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE(GHANA(VN ،

50000، MEKNES(MAROC
 STE GROS OEUVRE

 VOIRIE ASSINISSEMENT
 TERRASSEMENT »GOVAT«

 SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لحي 
 لصناعي تجزئة 51) مجاط - 

51111 مكناس  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.23(97

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
رفع) تم  (21(8 ماي) (17 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة 
من) أي  درهم«) (2.111.111«
»3.511.111)درهم«)إلى)»5.511.111 
تقد6م حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقد6ة أو عينية.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
)1)أكتوبر) بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

8)21)تحت رقم)3693.
211I

NABIL SOUBAIRI

 STE GROS OEUVRE,
 VOIRIE, ASSINISSEMENT,
 TERRASSEMEN » GOVAT «

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE(GHANA(VN ،

50000، MEKNES(MAROC
 STE GROS OEUVRE,

 VOIRIE, ASSINISSEMENT,
 TERRASSEMEN » GOVAT
SARL » شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لحي 
 لصناعي تجزئة 51) مجاط - 

51111 مكناس  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.23(97

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (21(9 نونبف) ((9 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) (2.111.111«
»5.511.111)درهم«)إلى)»7.511.111 
تقد6م حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقد6ة أو عينية.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

د نبف) ((8 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

9)21)تحت رقم)53)5.

21(I

fiducinfo(sarlau

 ZAMAN MARRAKECH
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fiducinfo(sarlau

 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard(Hassan(II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

 ZAMAN MARRAKECH SARL

AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 رقم 

ب4)  قامة فجوة شارع  لحسن 

 لثاني طريق  لصويرة ، غليز مر كش 

- 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(22223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 ZAMAN MARRAKECH SARL

.AU

(• (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

)تا ر) مستحضر ت  لتجميل)

منتجات  لتجزئة(.

•)مصدر للعد6د من أنو ع  لبضائع)

)تا ر(.

مكت4) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
رقم ب4)) قامة فجوة شارع  لحسن)
 لثاني طريق  لصويرة)،)غليز مر كش)-)

41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 31.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 311 ( (: عائشة) كحيلي   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيدة كحيلي عائشة عنو نه) ()
 12 )6)) لزهور) عمارة) (12  لشقة)
 41161 مر كش)  لنخيل  لجنوبي 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة كحيلي عائشة عنو نه) ()
 12 )6)) لزهور) عمارة) (12  لشقة)
 41161 مر كش)  لنخيل  لجنوبي 

مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32263).
212I

N2M CONSEIL-SARL

SERAJ ELEC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
SERAJ ELEC  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

بويزرز رن  - 62111  لناضور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
23495

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (2122 فبف 6ر) (1(

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 SERAJ (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. ELEC
بيع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
و) و  كسسو ر ت  لكهرباء) منتجات 

 شغال  لكهرباء.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
بويزرز رن))-)62111) لناضور  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (:  لسيد كمال بوحامدي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد كمال بوحامدي))عنو نه) ()
 62111 ( حي  بوعجا ا  لناضور)

 لناضور  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد كمال بوحامدي عنو نه) ()
 62111 ( حي  بوعجا ا  لناضور)

 لناضور  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)8))6نا6ر)

2122)تحت رقم)99.
213I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

GYM4YOU 1
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard(Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

 GYM4YOU 1

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 4) شارع 

باريس - 21111  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
531(15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GYM4YOU (
:) لغرض) بإ6جاز) غرض  لشركة 
من هذه  لشركة بشكل مباشر أو غيف)

مباشر هو:
•)تشغيل وإد رة  لصالة  لرياضية)
) للياقة) ومركز  للياقة  لبدنية)
ذ ت  لصلة) و ألنشطة   لبدنية 

و لتكميلية(.
•) لتفويج  لريا�سي و ملشورة.

تنظيم  ميع  ألحد ث) (•
و ملسابقات  لرياضية.

،) ميع  لعمليات) وبشكل أعم) (•
 ملتعلقة بشكل مباشر أو غيف مباشر)
كلًيا أو  زئًيا بإحدى  لعمليات  ملشار)
نشاط) لتسهيل  وذلك  (، أعاله) إليها 
 لشركة وتعزيزه وتطويره)،)باإلضافة)
إلى أي مشاركة مباشرة أو غيف مباشرة)
بأي شكل من  ألشكال على  إلطالق في)
 ميع  لشركات  لتي تسعى لتحقيق)

أهد ف مماثلة أو ذ ت صلة..
 (4 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
21111) لد ر  لبيضاء) شارع باريس)-)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 341 ( (:  لسيد  لحسين  لنياث)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
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حصة) (331 ( (:  لسيد عمر  لرفاد)
بقيمة)11))درهم للحصة).

عبد  لفتاح  بن  ملجاهد)  لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (331   :

للحصة.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  لحسين  لنياث عنو نه) ()
حد ئق  لكورنيش فيال رقم)47)شارع)
) لد ر) (21111 عبد  لهادي بوطال4)

 لبيضاء) ملغرب.
رقم)  لسيد عمر  لرفاد عنو نه) ()
8)شارع  ملرج شقة)5 1111)) لرباط)

 ملغرب.
عبد  لفتاح  بن  ملجاهد)  لسيد 
 (8 ،)شقة) عنو نه) ()سكن بن مليح)
شارع ماي  لحسن وشارع  إلمام علي)

 6فغناج)41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
رقم)  لسيد عمر  لرفاد عنو نه) ()
8)شارع  ملرج شقة)5 1111)) لرباط)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)5)33.

214I

ASHAM  MOHAMED

RAHAT DAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ASHAM  MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
RAHAT DAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
عثمان  بن عفان زنقة 61 رقم 9 
تطو ن - 93111  ملغرب  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

31827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.RAHAT DAR

منعش) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

عقاري.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 9 رقم) (61 زنقة) عفان  عثمان  بن 

تطو ن)-)93111) ملغرب  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد معلي محسن):))751)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

251)حصة) ( (:  لسيد معلي حمزة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () محسن  معلي   لسيد 

شارع سيدي عبد هللا  لفخار زنقة)1) 
رقم)21)كويلما تطو ن)93111)تطو ن)

 ملغرب.

عنو نه) () حمزة  معلي   لسيد 
  (8 رقم) (12 درب) (7 زنقة) زيو  شارع 

93111)تطو ن  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () ( محسن) معلي   لسيد 

شارع سيدي عبد هللا  لفخار زنقة)1) 
رقم)21)كويلما تطو ن)93111)تطو ن)

 ملغرب)

عنو نه) () ( حمزة) معلي   لسيد 
 21 رقم) (2 درب) (7 زنقة) زيو  شارع 

كويلما))93111)تطو ن  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (25 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

2122)تحت رقم)449.

215I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

 STE ZEYN TRAVAUX SARL

AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ

TRAVAUX

 لصندوق  لبف6دي رقم 39) ، 

72111،  لسمارة  ملغرب

 STE ZEYN TRAVAUX SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لحي 

 لحسني زنقة  عمر رقم 46 - 72111 

 لسمارة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ZEYN TRAVAUX SARL AU

:) لبناء) بإ6جاز) غرض  لشركة 

و الستيف د) مختلفة  وأشغال 

و لتصد6ر.

:) لحي) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 لحسني زنقة  عمر رقم)46 - 72111 

 لسمارة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

3.111.111)درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (31.111 ( (:  لسيد بابا زيو)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

زنقة) عنو نه) () زيو  بابا   لسيد 
 25 رقم) عباس  سيدي  ولد  محمد 

72111) لسمارة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
زنقة) عنو نه) () زيو  بابا   لسيد 
 25 رقم) عباس  سيدي  ولد  محمد 

72111) لسمارة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة))بتاريخ))1)فبف 6ر)

2122)تحت رقم)2022/31.

216I

FIGET SARL

ESKADEM GLUTEN FREE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

FIGET SARL
 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3
 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC
ESKADEM GLUTEN FREE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  شارع 

 ملعتمد بن عباد عمارة فالينسيا رقم 
)  لطابق  الر�سي تطو ن -     93111  

تطو ن  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.24515

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)18)شتنبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
عمارة) عباد  بن  شارع  ملعتمد  («
)) لطابق  الر�سي) رقم) فالينسيا 
93111))تطو ن  ملغرب«) ( ( ( ( تطو ن)-)
عبد  لرحمان  لد خل) »شارع  إلى)
تطو ن)) (93111 (- تطو ن) (678 رقم)

 ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
3))شتنبف) بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

)212)تحت رقم)3525.

217I
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FLASH ECONOMIE

IB BOUW
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

IB BOUW

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

مقرها  إل تماعي: 265 شارع 

 لزرقطوني ،  لطابق 9، رقم 92 -  

 لد ر  لبيضاء
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

531127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (17

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

IB BOUW:تسمية  لشركة

:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ6جاز)
 لعقاري

 265 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
رقم) (،9 ،) لطابق) شارع  لزرقطوني)

92)-)) لد ر  لبيضاء

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة

 (11.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي

 (.111 (: حد د)  لسيد  لياس 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء

 لسيد  لياس حد د

و لعائلية) : ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة

 لسيد  لياس حد د)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)6)12)8

218I

FLASH ECONOMIE

ARES IT LEASE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

ARES IT LEASE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها:11111)درهم
مقرها  ال تماعي:216 زنقة  بو ز 6د 
 لد دو�سي  لطابق 4  لد ر  لبيضاء
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(48763
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ بتاريخ)28)د نبف)))212)قرر:
تعيين مسيف  د6د للشركة  لسيد)
كسوس محمد رءوف و  لسيد شرف)
 لشا ع مكان  لسيد محمد قرعاوي

من  لنظام) ((5 تعد6ل  لفصل)
 ألسا�سي للشركة

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)1325)8.
219I

FLASH ECONOMIE

ENTREPRISE KAMOBER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FISCOGEF
تأسـيـس شـركـــة

ENTREPRISE KAMOBER
R.C: 80433

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالبيضاء)بتاريخ))))2شتنبف)995))تم)

تأسيس شركة باملو صفات  لتالية:
 ENTREPRISE:  لتسمية)

KAMOBER
حي  لنجاح) (:  ملقر  ال تماعي)
بلوك أ رقم)45)سيدي معروف  لد ر)

 لبيضاء
:)تحقيق  ميع)  لهدف  ال تماعي)
وأعمال  لبناء) أعمال  لسباكة 

 ملختلفة
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لقانوني)

 ملسؤولية  ملحدودة
درهم) ((11.111,11 (:  لرأسمال)

مقسمة  لى:

درهم) ((11 فئة) من  حصة  (911
للسيد خضاري محمد

درهم) ((11 فئة) من  حصة  ((11
للسيدة رشيدة وتيق

تعيين  لسيد خضاري) (:  لتسييف)
محمد مسيف وحيد للشركة ملدة غيف)

محدودة.
باملحكمة) (:  إل6د ع  لقانوني)
شتنبف) (27 6وم) بالبيضاء)  لتجارية 

995))تحت رقم)26614)
6نا6ر) (1( :)من)  لسنة  ال تماعية)

إلى))3)د نبف
 ملدة:))99)سنة

 لسجل  لتجاري):)81433
من أ ل  لنشر

2(1I

FLASH ECONOMIE

 COWORKING &
CONSULTING HUB

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 COWORKING & CONSULTING
HUB شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 96 زنقة 

محمد  لبقال كليز  - 41111 مر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(22275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (2(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 COWORKING(&(CONSULTING

.HUB
قاعات) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
لال تماعات) مناسبة  إقامة  وأماكن 
و ملهر انات) ومر سم  لحفالت 

و ملعارض).
زنقة) (96 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
محمد  لبقال كليز))-)41111)مر كش)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة مشموم عتيقة)):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيدة مشموم عتيقة))عنو نه) ()
قرية  لنخيل)2)عمارة ب)7)شقة رقم)
19) لنخيل  لشمالي))41111)مر كش)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة مشموم عتيقة))عنو نه) ()
قرية  لنخيل)2)عمارة ب)7)شقة رقم)
19) لنخيل  لشمالي))41111)مر كش)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32335).
2((I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

IFABAY  CASH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع  ملوحد6ن تجزئة  الميفة 
 لطابق  الول رقم 12، لفنيدق ، 

11)93،  لفنيدق  ملغرب
IFABAY  CASH شركة ذ ت 
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مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لباطيو 

شارع محمد  لخامس رقم 445  - 

11)93  لفنيدق  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

318(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IFABAY  CASH

--تحويل) (: غرض  لشركة بإ6جاز)

 ألمو ل)،

)خدمات) -تقد6م  لخدمات)

متعددة(،.

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

رقم) محمد  لخامس  شارع   لباطيو 

445  - 11)93) لفنيدق  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (11 ( (:  لسيد عبد الله حفوط)

حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد عبد الله حفوط عنو نه) ()

 37 رقم) روما  زنقة  تجزئة  الميفة 

11)93) لفنيدق  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

حفوط)) عبد  الله   لسيد 

روما) زنقة  تجزئة  الميفة  عنو نه) ()
رقم)37 11)93) لفنيدق  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (24 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

2122)تحت رقم)443.

2(2I

Dilegis(Premium(Service

LEVIN METAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Dilegis(Premium(Service

 Angle(Rue(D›alger(Et 2,Rue

 Abou(Bakr(Al(Baklani 3ème

 étage, Appt 11, Casablanca

 20070، 20070، Casablanca

Maroc

LEVIN METAL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2 شارع 

أبو بكر  لبكلني لوسيتانيا شقة )) 

 لطابق 3  لشقة ))   - 21171 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

528479

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (27

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 LEVIN(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.METAL

غرض  لشركة بإ6جاز):)أي نشاط)

خردة  ملعادن) أنو ع  لجميع  بيع 

 لحد6د6ة وغيف  لحد6د6ة.

أو  ستعادة) أي نشاط الستعادة 

 ميع نفا6ات  ملعادن  لحد6د6ة وغيف)

 لحد6د6ة؛

وتصد6ر  لنفا6ات)  ستيف د 

وغيف  لحد6د6ة) و ملعادن  لحد6د6ة 

إلعادة تدويرها؛

 الستيف د و لتصد6ر بشكل عام..

شارع) (2 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 (( لوسيتانيا شقة) بكر  لبكلني  أبو 

 21171  -    (( 3) لشقة)  لطابق)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد هشام آ6ت مهدي):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

مهدي) آ6ت  هشام   لسيد 

عنو نه) ()قطعة  لنور رقم))))طابق)

))،)شقة)2)،) ملنطقة  لصناعية والد)

،) لد ر  لبيضاء.) ،) لنو صر) صالح)

82)27) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

مهدي) آ6ت  هشام   لسيد 

عنو نه) ()قطعة  لنور رقم))))طابق)

))،)شقة)2)،) ملنطقة  لصناعية والد)

،) لد ر  لبيضاء.) ،) لنو صر) صالح)

82)27) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (3 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

 CENTRE رقم) تحت  (2122 6نا6ر)

.RÉGIONALE DE CASABLANCA

2(3I

DAS LOGISTICS SARL

داس لوجيستيكس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

DAS LOGISTICS SARL

 RUE(ABDELKRIM(DIOURI, ، ,38

20080، CASABLANCA(MAROC

د س لو يستيكس 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مقرها 
39 بشارع  اللة  لياقوت  لطابق 5 
 لشقة د . - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22925(
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (21(1 نونبف) (29
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
د س) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

لو يستيكس.
:) لغرض) بإ6جاز) غرض  لشركة 

من  لشركة هو
تعهد وتنفيذ أي شحن أو عبور أو

(، ،) لبف6د  لسريع)  لعمولة)
(، ،) ملناولة)  لتخليص  لجمركي)

 لشحنة)،
 لتأشيف أو  لتخزين أو  لشحن أو)

 لنقل أو غيف ذلك..
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)مقرها)39 
بشارع))اللة  لياقوت  لطابق)5) لشقة)

د).)-)21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 411.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  دريسس عطبهي):))2.111 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيد  حمد بكيا):))2.111)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عطبهي)  لسيد  دريسس 
(، 34)شارع حسن  لصغيف) عنو نه) ()
 لطابق  لثاني)،)شقة)8 21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
 لسيد  حمد بكيا عنو نه) ()31/3 

شارع سفيف)131))شاربيك بلجيكا.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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عطبهي)  لسيد  دريسس 
(، 34)شارع حسن  لصغيف) عنو نه) ()
 لطابق  لثاني)،)شقة)8 21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
(- بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

تحت رقم)-.
2(4I

M&T(OFFICE

KHMASS FOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

M&T(OFFICE
 RUE MOHAMED SEMIHA

 IMM 77 ETG 10 N 57 ، 20000،
casablanca(maroc

KHMASS FOOD شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لشر ء 
و لبيع بالتجزئة بالجملة وتجارة 
 لفو كه  ملجففة و لتمور و ميع 

أنو ع  لبهار ت و لبقوليات. - 21511 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري :  
493877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( 6نا6ر) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.KHMASS FOOD
:) لشر ء) بإ6جاز) غرض  لشركة 
وتجارة) بالجملة  بالتجزئة  و لبيع 
و ميع) و لتمور   لفو كه  ملجففة 

أنو ع  لبهار ت و لبقوليات..
:) لشر ء) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
وتجارة) بالجملة  بالتجزئة  و لبيع 
و ميع) و لتمور   لفو كه  ملجففة 
 21511 (- أنو ع  لبهار ت و لبقوليات.)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 91.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة نجاة لو دي):))51))حصة)

بقيمة)5.111))درهم للحصة).

 (51 ( (: قسطيط) سناء)  لسيدة 

حصة بقيمة)5.111))درهم للحصة).

 (51 ( (: قسطيط) عصام   لسيد 

حصة بقيمة)5.111))درهم للحصة).

 (51 ( (: قسطيط) ( ر�سى)  لسيد 

حصة بقيمة)5.111))درهم للحصة).

 (51 ( (: قسطيط) ( ناجي)  لسيد 

حصة بقيمة)5.111))درهم للحصة).

 لسيد زهيف قسطيط):))51))حصة)

بقيمة)5.111))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () لو دي  نجاة   لسيدة 

تطو ن)21511)تطو ن  ملغرب.

 لسيدة سناء)قسطيط عنو نه) ()

تطو ن)21511)تطو ن  ملغرب.

 لسيد عصام قسطيط عنو نه) ()

تطو ن)21511)تطو ن  ملغرب.

)قسطيط عنو نه) ()  لسيد ر�سى)

تطو ن)21511)تطو ن  ملغرب.

قسطيط عنو نه) () (  لسيد ناجي)

تطو ن)21511)تطو ن  ملغرب.

عنو نه) () قسطيط  زهيف   لسيد 

تطو ن)21511)تطو ن  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () قسطيط  زهيف   لسيد 

تطو ن)21511)تطو ن  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

(- بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

تحت رقم)-.

2(5I

COMPT NET

وجدة بيو
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COMPT NET
 27RUE(CASABLANCA 2 EME
 ETAGE(APPARTEMENT(NR 3 ،

60000، OUJDA(MAROC
و دة بيو شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي ) ج 4 
تجزئة  لسعدي حي ريا�سي و دة - 

61111 و دة   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
38697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (24
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
و دة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

بيو.
:) نشطة) بإ6جاز) غرض  لشركة 
و ملعالجة  الولية)  لدعم  لزر عي 

للمحاصيل.
 4 ج) (( (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- تجزئة  لسعدي حي ريا�سي و دة)

61111)و دة)) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99))سنة).
 91.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد محمد مهايي):))911)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () مهايي  محمد   لسيد 
مطهر) بني  سه4  لغار  ماعة  دو ر 

عمالة  ر دة)61111)و دة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () مهايي  محمد   لسيد 

مطهر) بني  سه4  لغار  ماعة  دو ر 

عمالة  ر دة)61111)و دة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)334.

2(6I

COMPTA-YASS SARL AU

CHRONOTAC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

COMPTA-YASS SARL AU

 IMM IBN KHALDOUN AV IBN

 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI ،

46000، SAFI(MAROC

CHRONOTAC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 16 

بلوك 3 حي سعيدة )1 آسفي  ملغرب 

- 46111 آسفي   ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(112(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (212( د نبف) (3( في)  ملؤرخ 

ذ ت) شركة  (CHRONOTAC حل)

رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

 إل تماعي رقم)16)بلوك)3)حي سعيدة)

آسفي)) (46111 (- آسفي  ملغرب) (1(

 ملغرب نتيجة إلنعد م  لدعم  ملالي.

و عين:

مو�سى) بن  ( هللا) عبد  (  لسيد)ة()

بالد) حي  ((1 زنقة) ( ((1 عنو نه) () و 

) ملغرب) آسفي) (46111  لجد آسفي)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

 16 وفي رقم) (212( )3)د نبف) بتاريخ)

بلوك)3)حي سعيدة))1)آسفي  ملغرب)

- 46111)آسفي)) ملغرب.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) (  البتد ئية بآسفي)

2122)تحت رقم)87.

2(7I

Dilegis(Premium(Service

TOTAL METAL
إعالن متعدد  لقر ر ت

Dilegis(Premium(Service

 Angle(Rue(D›alger(Et 2,Rue

 Abou(Bakr(Al(Baklani 3ème

 étage, Appt 11, Casablanca

 20070، 20070، Casablanca

Maroc

TOTAL METAL »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 46 شارع 

 لزرقطوني  لطابق  لثاني رقم 6 -  

28871   لد ر لبيضاء   ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.4(1233

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

)212)تم  تخاذ) )2)د نبف)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

)::) لذي 6نص) قر ر رقم قر ر رقم)

على ما6لي:)تفويت)511)حصة لفائدة)

عبد  لعزيز  لجباس من طرف  لسيد)

لحسين أمسد ر

قر ر رقم قر ر رقم)2:):) لذي 6نص)

على ما6لي:) الحتفاظ باملسيف لقد6م

3::) لذي) رقم) قر ر  رقم  قر ر 

مسيف د6د) تعيين  ما6لي:) على  6نص 

 لسيدعبد  لعزيز لجباس

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم  ملقدمة:) لذي 6نص على)

شريك  د6د  لسيد) إضافة  ما6لي:)

عبد  لعزيز لجباس

بند رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)

إحضار للشركة بمبلغ)50،000)درهم)

من طرف عبد  لعزيز  لجباس.

على) 6نص  5):) لذي  رقم) بند 
ما6لي:)

 الحتفاظ باملسيف لقد6م و تعيين)
مسيف د6د  لسيدعبد  لعزيز لجباس
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (3 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)398).

2(8I

fudcom

ELEGANT DRIVING SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fudcom
 BD(HASSAN(II(N°202. 1ER
 ETAGE(BUREAU(N°1 BENI

 MELLAL BD HASSAN II N°212.
 1ER(ETAGE(BUREAU(N°1 BENI
 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
ELEGANT DRIVING SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر أهل 
سابك شقة  لطابق  لثاني بني مالل 
فم  لعنصر - 23111 فم  لعنصر بني 

مالل   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2317
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (21
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ELEGANT DRIVING SARL
مدرسة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

لتعليم  لسياقة).
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)دو ر أهل)
سابك شقة  لطابق  لثاني بني مالل)
فم  لعنصر)-)23111)فم  لعنصر بني)

مالل)) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: (  لسيد عبد  لعالي قهيف)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: ( نائلة  لدويك)  لسيدة 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

 511 (: ( قهيف) عبد  لعالي   لسيد 
بقيمة)11))درهم.

 511 (: ( نائلة  لدويك)  لسيدة 
بقيمة)11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد عبد  لعالي قهيف))عنو نه) ()
بني) (23111 ( مالل) بني  فوغال  حي 

مالل)) ملغرب.
عنو نه) () (  لسيدة نائلة  لدويك)
 م  لظهر تجزئة  لشفاء) لرقم)19)بني)

مالل)23111)بني مالل)) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد  لعالي قهيف))عنو نه) ()
حي فوغال بني مالل)23111)بني مالل)

 ملغرب
عنو نه) () (  لسيدة نائلة  لدويك)
 م  لظهر تجزئة  لشفاء) لرقم)19)بني)

مالل)23111)بني مالل  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)4))6نا6ر)

2122)تحت رقم)36.
2(9I

GUIDE COMPTABLE

 LES RUBIS DE LA
CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

GUIDE COMPTABLE
تجزئة  بن تومرت 2 عمارة 4  لطابق 

2 شقة 4 بوزنيقة ، 11)3)، 
بوزنيقة  ملغرب

 LES RUBIS DE LA
CONSTRUCTION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة  بن 

تومرت 2 عمارة 4  لطابق 2 شقة 4 - 
11)3) بوزنيقة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5589
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2121 6ونيو) (24 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
رياض) ( نبيل) )ة() تفويت  لسيد)
511)حصة   تماعية من أصل)511 
)ة()مر د  هري) ) لسيد) حصة لفائدة)

بتاريخ)24)6ونيو)2121.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 19 بتاريخ) ( سليمان) ببن   البتد ئية 

6وليوز)2121)تحت رقم)73).
221I

CORPOCONSULT SARL

MAWASEM ELKHIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

CORPOCONSULT SARL
 EME(ETAGE(N 18 RCE 5

 YASSMINE PORTE B ANG
 BD(OMAR(AL(KHAYAM  ET

 RUE EL BANAFSAJ HAY RAHA
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

MAWASEM ELKHIR شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لشرف 
2 غ )2 ،  ملبنى 4 رقم 6) ، حي 

أولفا  لد ر  لبيضاء - 21212  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.43729(
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في))3)6نا6ر))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
 (6 رقم) (4 ،) ملبنى) (2( غ) (2 » لشرف)
 21212 (- حي أولفا  لد ر  لبيضاء) (،
»إقامة) إلى)  لد ر  لبيضاء) ملغرب«)
باب طماريس غ)2)،) ملبنى)3)شقة)24 
21221) لد ر) (- والد عزوز د ربوعزة)

 لبيضاء)) ملغرب«.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1278)8.

22(I

AL HUDA CONSEIL SARL

 WILCO MULTI SERVICE
MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL

)7 شارع محمد  لزرقطوني  قامة 

كوثر  لشقة 9 ، 31111، فاس 

 ملغرب

 WILCO MULTI SERVICE

MAROC شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم 24 

 لزنقة 9 بلوك E حي و دي فاس - 

31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7(18(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 WILCO(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.MULTI SERVICE MAROC

غرض  لشركة بإ6جاز):)مقاولة في)

 لنظافة)-) لتد ول)-) آلشغال  لعامة و)

أشغال  لبناء.

:) لرقم) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

24) لزنقة)9)بلوك)E)حي و دي فاس)-)

31111)فاس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: هشام  ناتي)  لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () هشام  ناتي   لسيد 
رقم)312)شارع عبد  لرحيم  لسقاط)

حي بدر)31111)فاس  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () هشام  ناتي   لسيد 
رقم)312)شارع عبد  لرحيم  لسقاط)

حي بدر)31111)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)458.

222I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

اكسبريونس برود  
EXPERIENCE PROD

إعالن متعدد  لقر ر ت

 EXPERIENCE(PROD(SARL  AU
 كسبف6ونس برود  ش.م.م 

شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 
 لشريك  لوحيد 

رأسمالها   11.111) درهم
 ملقر  ال تماعي: 59 زنقة  لخنساء، 
 لطابق  الولـ   رقم 3  لنخيل   لد ر 

 لبيضاء   
تفويت حصص

 ستقالة مسيف وتعيين مسيف للشركة
تغييف  لشكل  لقانوني للشركة

بمقت�سى  لقر ر) (-I
 الستثنائي للشريك  لوحيد للشركة)
) كسبف6ونس) (EXPERIENCE PROD
6نا6ر) ((7 بتاريخ) (SARL AU برود)

2122،)تم ما 6لي:
من) حصة  (511 تفويت) (•
لفائدة) فعلي  مبارك  طرف  لسيد 

 لسيد فو ز وريز
من) حصة  (511 تفويت) (•
لفائدة) فعلي  مبارك  طرف  لسيد 

 لسيدة صفية  وري.

تعد6ل  لبند)7)من  لقانون) (•
 ألسا�سي للشركة

مبارك) •) ستقالة  لسيد 
للشركة) كمسيف  منصبه  من  فعلي 
وتعيين  لسيد فو ز وريز كمسيف وحيد)

للشركة ملدة غيف محدودة)
بتوقيع) تمثل  لشركة  (•

 لسيد فو ز وريز
تغييف  لشكل  لقانوني) (•
محدودة) شركة  لتصبح  للشركة 

 ملسؤولية)
•) عتماد  لقانون  ألسا�سي)

 لجد6د للشركة
بكتابة) تم  إل6د ع  ( ( ( ( ( ( (-II
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت) (2122 6نا6ر) (3( 6وم)  لبيضاء)

رقم)1671)8. 
تم إ6د ع  لتصريح بتعد6ل) (-III
6وم)  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء)

)3)6نا6ر)2122))تحت رقم)3821.
بمثابة إعالن

223I

HIBA CONSULTING

CORPIBAT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

HIBA CONSULTING
 rue  jaafar(El(barmaki (12

 Casablanca، 20590،
Casablanca(Maroc

CORPIBAT شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 
 لبستان  2 عمارة )سيدي  لبفنو�سي 

- 21611  لد ر  لبيضاء   ملغرب .
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.39126(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) (2122 6نا6ر) (24  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 21.111 CORPIBAT))مبلغ رأسمالها)
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة)
 لبستان))2)عمارة))سيدي  لبفنو�سي)
) ملغرب)) 21611) لد ر  لبيضاء)  -

نتيجة ل):)شركة غيف مشغلة.

إقامة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 لبستان))2)عمارة))سيدي  لبفنو�سي)

- 21611) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

و) محمد  (  لسيد)ة() ود نيمي)
زنقة حسان بن تابت رقم) عنو نه) ()
7 الشغال  لعمومية الفيالت)21321 
)ة() كمصفي) ( ) ملغرب)  لد ر  لبيضاء)

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
إقامة) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 
 لبستان))2)عمارة))سيدي  لبفنو�سي
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1652)8.

224I

ABDENBIMSAADI

 STE BIO GOOD & FOOD
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ABDENBIMSAADI
 3EME ETAGE BD HASSAN II

 N° 188 )AU(DESSUS(DE(CAFE
 SANABIL( ، 23020، BENI

MELLAL MAROC
 STE(BIO(GOOD & FOOD(SARL
AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

 لثالث شارع  لحسن  لثاني رقم 88) 
بني مالل  23111 بني مالل مغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( شتنبف) (29
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BIO(GOOD(&(FOOD(SARL(AU
:) نتاج) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ملو د  لغذ ئية
تجهيز  لفاكهة و  لخضرو ت

 نتاج  لزيوت.
:) لطابق) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لثالث شارع  لحسن  لثاني رقم)88) 

بني مالل))23111)بني مالل مغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: هشام) حمري   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد حمري هشام عنو نه) ()بني)

مالل)23111)بني مالل مغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد حمري هشام عنو نه) ()بني)

مالل)23111)بني مالل مغرب
عنو نه) () خالف  حمري   لسيد 
حي فوغال بني مالل)23111)بني مالل)

مغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( مالل) ببني   البتد ئية 

أكتوبر))212)تحت رقم)194).

225I

AFRIC OUTI

أفريك أوتي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

AFRIC OUTI
تجزئة رياض زيتون عمارة رقم 

)2)ب طريق عين  لشقف - فاس ، 
FES Maroc ،31111

أفريك أوتي 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
رياض  لزيتون عمارة رقم )2)ب, 

طريق عين  لشقف - فاس - 31111 
فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4826(
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( شتنبف) (21 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد))ة()هشام بنجمعة)
أصل) من  حصة   تماعية  (511
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (51.111
شتنبف) (21 بتاريخ) بن  معة  سعاد 

.212(
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
نونبف) (25 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

)212)تحت رقم)5333.
226I

SOCIETE SUPER IMP

STE SUPER IMP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

SOCIETE SUPER IMP
 MAKATIB(MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES(MAROC
STE SUPER IMP  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 3) شارع 
أحمد  ملجاطي إقامة  أللبس 

 ملعاريف   - 21371  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.449653
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في))2)6وليوز))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
إقامة) أحمد  ملجاطي  شارع  ((3«
21371) لد ر) (- ( (  أللبس  ملعاريف)
شارع) ((38« إلى)  لبيضاء) ملغرب«)

 31111 (-  لحسيمة  ملد6نة  لجد6دة)
فاس)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)4112.
227I

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة

LA CREME DE BENI MELLAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة
31) شارع  ملتنبي  لطابق 2 ، 

23111، بني مالل  ملغرب
 LA(CREME(de(Beni(Mellal

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مر ب 
شارع محمد  لخامس تجزئة سكينة 

رقم 3 - 23111 بني مالل  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2339

 31 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( د نبف)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LA (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CREME(de(Beni(Mellal
غرض  لشركة بإ6جاز):)مقهى.

مر ب) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع محمد  لخامس تجزئة سكينة)

رقم)3 - 23111)بني مالل  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (:  لسيد لحسن مصطفى)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد لحسن مصطفى عنو نه) ()
بني) (2 بلوك) (9 تجزئة  لفجر  لرقم)

مالل)23111)بني مالل  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد لحسن مصطفى عنو نه) ()
بني) (2 بلوك) (9 تجزئة  لفجر  لرقم)

مالل)23111)بني مالل  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)27)6نا6ر)

2122)تحت رقم)81.
228I

موروكو كومبتونس  كاونت

S3S TECHNOLOGIE
إعالن متعدد  لقر ر ت

موروكو كومبتونس  كاونت
شقة 7)  لطابق 4 برج منارة 2 

مدخل   شارع عبد  لكريم  لخطابي 
، 41111، مر كش  ملغرب

S3S TECHNOLOGIE »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي:    دو ر ولد 

بلعجيد بلوك أ رقم 644 و حات 
بر هيم  - - مر كش  ململكة  ملغربية.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.8(149
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)27)د نبف))212
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
6تنازل) (،  لسيد محمد لربي بن هيد )
للسيد) وحقوق  عاد6ة  بضمانات 
حصة) خمسمائة  فؤ د  لحيدوي 
)511()بقيمة  سمية مائة))11.11)) 
 S3S (« شركة) في  منها  لكل  درهم 
TECHNOLOGIE)«))ذ ت  ملسؤولية)
 ملحدودة ذ ت شريك وحيد برأسمال)
51111)درهم.)وبذلك 6صبح  لتوزيع)
 511 ء) على  لنحو  لتالي:)  لجد6د 

حصة للسيد فؤ د  لحيد وي
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
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تعيين  لسيد فؤ د  لحيدوي مغربي)
 19/4/1975 بتاريخ) ولد   لجنسية 
 E5(611 صاح4  لبطاقة  لوطنية)
دو) توريس  الس  في  قامة   ملقيم 
شارع) ((8 شقة) (B عمارة) ( ما وريل)
يعقوب  ملنصور  ليز مر كش مسيف)

للشركة ملدة غيف محدودة
قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
قرر  لجمع  لعام أن توقيع  لشركة)
سيتم من قبل  لسيد فؤ د  لحيدوي

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)
 ملادة)7)-)رأس  ملال

بند رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)
 ملادة)6)-) ملساهمات

على) 6نص  5):) لذي  رقم) بند 
ما6لي:) ملادة)5))-)إد رة  لشركة

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
د نبف) (31 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم)374)3).
229I

 ألستاذ معتمد أحمد

ج ت م انفيست
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ألستاذ معتمد أحمد
ز وية زنقة  بن عائشة وزنقة طارق 
 بن زياد, عمارة  كسيلسيور  لطابق 
 ألول رقم 7  يليز ، 41111، مر كش 

 ملغرب
ج ت م  نفيست شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي ز وية زنقة 
 بن حنبل وزنقة  م  لبنين,  قامة 
مهى محل رقم أ7  يليز - 41111 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2(727
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (15
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ج ت م)

 نفيست.
مطاعم) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

وخدمات  لتوصيل.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)ز وية زنقة)
 بن حنبل وزنقة  م  لبنين,) قامة مهى)
محل رقم أ7) يليز)-)41111)مر كش)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99سنة سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (51 ( (:  لسيدة مهى رشيد)

بقيمة)11))درهم للحصة).
51)حصة) ( (:  لسيد توفيق ويريني)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 3 عنو نه) () رشيد  مهى   لسيدة 

شارع دي  رت)111)3)تولوز فرنسا.
 لسيد توفيق ويريني))عنو نه) ()3 

شارع دي  رت)11)3)تولوز فرنسا.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 3 عنو نه) () رشيد  مهى   لسيدة 

شارع دي  رت)111)3)تولوز فرنسا
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((1 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)651)3).
231I

JURIS LEGAL

DELICE RESTO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
DELICE RESTO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي )), زنقة 
عزيز بالل،  لطابق 5 -  ملعارف - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.285(45

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
)212)تقرر حل) 28)د نبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
  DELICE RESTO  لشريك  لوحيد)
مبلغ رأسمالها)51.111)درهم وعنو ن)
مقرها  إل تماعي))),)زنقة عزيز بالل،)
21111) لد ر) (- -) ملعارف) (5  لطابق)
توقف) (: ل) نتيجة   لبيضاء) ملغرب 

أنشطة  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب))),)زنقة)
(- -) ملعارف) (5 بالل،) لطابق) عزيز 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة()حنان))زياني و عنو نه) ()
 21111 ممر  لطريق  ألخضر) ((7
)ة() كمصفي)  لد ر  لبيضاء) ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):))),)زنقة)

عزيز بالل،) لطابق)5)-) ملعارف
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (1 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)817845.
23(I

FA CONSEILS

TEAMCONNECTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

FA CONSEILS
 IMM 80 4EME(ETAGE(APPT(N°9
 MASSIRA 1 A(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

TEAMCONNECTION شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي :  لجبل 
 الخضر رقم 35 باب دكالة - 41111 

مر كش  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.2469(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في))3)أكتوبر))212)تقرر حل)
شركة ذ ت) (TEAMCONNECTION
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 
 لوحيد مبلغ رأسمالها)1.111))درهم)
مقرها  إل تماعي  لجبل) وعنو ن 
 الخضر رقم)35)باب دكالة)-)41111 
مر كش  ملغرب نتيجة لبسب4 عدم)

و ود أي نشاط.
و عين:

و) بلكرماح  ( مصطفى)  لسيد)ة()
تجزئة) (16 عنو نه) () قامة منيف رقم)
مر كش) (41111  لحسنية  ليز)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
وفي  لجبل) (212( أكتوبر) (3( بتاريخ)
 الخضر رقم)35)باب دكالة)-)41111 

مر كش  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
د نبف) (2( بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم)31974).
232I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

FREE YOUR MIND MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة)

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب
 FREE YOUR MIND MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  ال تماعي شارع 

 لعركوب رقم )7724-1 - 73111 
 لد خلة  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((69(
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بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)14)6نا6ر)2122)تمت إضافة)

إلى نشاط  لشركة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):

تشغيل و د رة وحدة فندقية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 (4 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)50/2022.

233I

universal(gestion

 CENTRE DE BEAUTE

MICHELE AUBERT
عقد تسييف حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 لطبيعيون(

عقد تسييف حر ألصل تجاري

 CENTRE DE BEAUTE MICHELE

AUBERT

 3( بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

)212)أعطى  لسيد)ة())ميشيل) ماي)

للبطاقة  لوطنية) )ة() أوبيفت  لحامل)
))E11433) ملسجل بالسجل) ( ( رقم)

 لتجاري)27716))باملحكمة  لتجارية)

لألصل) حق  لتسييف  لحر  بمر كش 

 لتجاري  لكائن ب))7))شارع محمد)

  41111 (- مر كش) كليز   لخامس 
)صالون) للسيد)ة() مر كش  ملغرب 

)صالون آرت) ألكسيس) آرت دو بليف()

)ة() غابريال مازويي  لحامل) دو بليف()

  E124919X ( ( للبطاقة  لوطنية رقم)

6ونيو) (1( من) تبتدئ  سنة  (2 ملدة)

 2123 ماي) (3( في) تنتهي  و  (212(

مقابل مبلغ شهري)39.111))درهم.

234I

FACE FIDUCIAIRE

 BUREAU INTERNATIONAL

 D ETUDES DE

 CONSULTATIONS ET DE

FORMATION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

FACE FIDUCIAIRE

219 شارع مصطفى  ملعني  لطابق 

 لثالث رقم 6 ، 31)21،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 BUREAU INTERNATIONAL D

 ETUDES DE CONSULTATIONS

ET DE FORMATION شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : )21شارع  

مصطفى  ملعاني طابق 2 شقة  رقم9   

- 21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.458535

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) (212( نونبف) (15  ملؤرخ في)

 BUREAU INTERNATIONAL D

 ETUDES DE CONSULTATIONS

ذ ت) شركة  (ET DE FORMATION

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد مبلغ رأسمالها)1.111))درهم)

)21شارع)) وعنو ن مقرها  إل تماعي)

مصطفى  ملعاني طابق)2)شقة))رقم9   

- 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

النعد م  لنشاط).

و عين:

و) ) ملو  ( 6وسف)  لسيد)ة()

عنو نه) ()219)شارع مصطفى  ملعاني)

 21111   6 طابق  لثالث شقة رقم)

)ة() ) ملغرب كمصفي)  لد ر  لبيضاء)

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

بتاريخ)18)نونبف))212)وفي))21شارع))

مصطفى  ملعاني طابق)2)شقة))رقم9   

- 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم))81511.

235I

CABINET D’ETUDE- CONSEIL

 LA GENERALE DES
TRAVAUX SECONDAIRE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

CABINET(D›ETUDE- CONSEIL
 BD(LA(RESISTANCE 6 éme (97
ETAGE ، 20160،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
 LA GENERALE DES TRAVAUX

SECONDAIRE  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 97) شارع 
 ملقاومة  لطابق 6 - 11)21  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.355519

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( د نبف) ((4 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
وع�سى) ( أ6وب) )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  ((.111
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  ((.111
محمد))فتحي بتاريخ)24)د نبف))212.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 (7 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)727).
236I

prism(conseils

مركز لتصفية الدم البسمة 
 CENTRE D’HEMODIALYSE

EL BASMA SARL AU
إعالن متعدد  لقر ر ت

prism(conseils
 rue(abou(el(hassan(lmarini
 résidence(amira 2 appt 25 ،

50000، meknès(maroc
مركز لتصفية  لدم  لبسمة 

 CENTRE D’HEMODIALYSE EL
BASMA SARL AU     »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  ملنزه 
» إلسماعيلية 33« بالقرب من 

مستشفى محمد  لخامس مكناس - 
51111 مكناس  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.32287

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)13)د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم  لقر ر  ألول:) لذي 6نص)
على ما6لي:)تغييف نشاط))مركز لتصفية)
بالنشاط  لتالي  لتفويج) (  لدم)
أعمال) )أو  مختلفة) للعقار-أعمال 
ستقوم) فصاعد   من  آلن   لبناء(.)
باألنشطة  لتالية: ملباني)  لشركة 
مختلفة- للعقار-أعمال  ،) لتفويج 
وإد رة) تشغيل  (، تجهيز) (، تخطيط)
و الستشار ت) تصفية  لدم  مر كز 
للقو عد) وفًقا  و لجر حية   لطبية 
على  لنحو) ملهنة  لط4   ألخالقية 
 ملحدد في مدونة  ألخالقيات  لطبية)
و ملستلزمات) -شر ء) ميع  ملعد ت 
ملمارسة  لنشاط) و ملنتجات  لالزمة 

 ال تماعي.
قر ر رقم  لقر ر  لتاني:) لذي 6نص)
تغييف  سم  لشركة مركز) على ما6لي:)
)باالسم  لتالي) لتصفية  لدم  لبسمة)

أمانصلو
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
6نص) 2:) لذي  رقم  لبند) بند 
على ما6لي:)غرض  لشركة في  ملغرب)
عن) نيابة  أو  لفائدتها  وفي  لخارج 
للعقار-  لغيف: ملباني،) لتفويج 
(- أعمال  لبناء() )أو  مختلفة) أعمال 
تجهيز) (، تخطيط)  ستيف د وتصد6ر-)
تشغيل وإد رة مر كز تصفية  لدم) (،
و لجر حية) و الستشار ت  لطبية 
ملهنة) للقو عد  ألخالقية  وفًقا 
مدونة) في  على  لنحو  ملحدد   لط4 
-شر ء) ميع)  ألخالقيات  لطبية)
و ملنتجات) و ملستلزمات   ملعد ت 
 لالزمة ملمارسة  لنشاط  ال تماعي.)
في أي مكان) تلجأ  6جوز للشركة أن 
إلى أي أعمال أو عمليات مهما كانت)
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(، على  إلطالق) وأهميتها  طبيعتها 
أد ء) في أو تسهل  بشرط أن تساهم 
في  لفقر ت) إليها   ألنشطة  ملشار 
من  ملمكن) تجعل  أن  أو   لسابقة 
حما6تها)،)بشكل مباشر أو غيف مباشر.)
،) ملصالح  لتجارية أو  ملالية للشركة)
تجارية) عالقة  لها  أو  لشركات  لتي 

معها.
6نص) رقم  لبند3:) لذي  بند 
تأخذ  لشركة  السم) ما6لي:) على 
في) (»AMANSLO SARL AU«  لتالي:)
 ميع  ألعمال و لخطابات و لفو تيف)
و لوثائق) و ملنشور ت  و إلعالنات 
عن) نوع  لصادرة  أي  من   ألخرى 
 لشركة)،)6ج4 د ئًما أن يسبق  سم)
 لشركة أو 6تبعه كلمات شركة ذ ت)
مسؤولية محدودة مع شريك و حد)
باألحرف  ألولى)SARL AU)وبيان مبلغ)
ورقم) و ملكت4  ملسجل  رأس  ملال 

 لتسجيل في  لسجل  لتجاري.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
د نبف) (23 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

)212)تحت رقم)5562.

237I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

MARCHENSIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MARCHENSIS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : تجزئة 

رقم 297 مكت4 رقم 4  لحي 
 لصناعي سيدي غانم - 41111 

مر كش  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.53943

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر) (212( د نبف) (13 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (MARCHENSIS حل)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 
 لوحيد مبلغ رأسمالها)1.111))درهم)
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة رقم)
4) لحي  لصناعي) رقم) مكت4  (297
سيدي غانم)-)41111)مر كش  ملغرب)
نتيجة لتوقيف نشاط  لشركة وحلها.

و عين:
و) فروتيف  (  لسيد)ة() دلبيفت)
 751(5 زنقة  السور) (6 عنو نه) ()

باريس فرنسا كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
تجزئة) وفي  (212( د نبف) (13 بتاريخ)
رقم)297)مكت4 رقم)4) لحي  لصناعي)

سيدي غانم)-).)مر كش  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
د نبف) (27 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم)219)3).
238I

AFIDACOM

CUIR.TRAITEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AFIDACOM
7 و 7) تجزئة السيكون  ألطلس 

طريق صفرو ، 31111، فاس  ملغرب
CUIR.TRAITEMENT  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لشقة 
في  لطابق 3  قامة )8  ليبف6ا ج ه 
)) ضحى بنسودة  - 31111 فاس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
71753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (23
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
CUIR. (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. TRAITEMENT
دباغة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لجلود.
:) لشقة) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
)8) ليبف6ا ج ه) 3) قامة) في  لطابق)
فاس) (31111 (- ( بنسودة) ضحى  (((

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة كرد وي خد6جة):))5.111 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
خد6جة) كرد وي   لسيدة 
عنو نه) ()رقم)26) لشقة)2)) لطابق)
عين  لسمن) بردلة  تجزئة   لر بع 

31111)فاس  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
خد6جة) كرد وي   لسيدة 
عنو نه) ()رقم)26) لشقة)2)) لطابق)
عين  لسمن) بردلة  تجزئة   لر بع 

31111)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
د نبف) (29 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

)212)تحت رقم)8616.
239I

FINCOSA MARRAKECH

CASA CENTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 
رقية عمارة 81) بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 41111، مر كش 
 ملغرب

CASA CENTER شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 رقم 
2 عمارة 51 طريق عين  لسمن حي 

 لنخيل - 31111 فاس  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4275(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( 6ونيو) ((( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
 HB HOLDING()تفويت  لسيد))ة
من) حصة   تماعية  (SARL  (51
)ة() ) لسيد) 51))حصة لفائدة) أصل)
 (7 بتاريخ) ) لحيوني   حمد  لحيوني)

مارس))212.
 HOLDING ( )ة() تفويت  لسيد)
OFF  SHORE  (21)حصة   تماعية)
) لسيد) 51))حصة لفائدة) من أصل)
)ة()محمد  لدحموني بتاريخ)9))مارس)

.212(
 HOLDING ( )ة() تفويت  لسيد)
OFF  SHORE 31)حصة   تماعية)
) لسيد) 51))حصة لفائدة) من أصل)
مارس) ((7 بتاريخ) ( بالغ) ( )ة() لحسين)

.212(
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
6نا6ر) (17 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)107/022.
241I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

BLUE START BUSINESS
إعالن متعدد  لقر ر ت

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BLUE START BUSINESS »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تاغولة 8 
 ماعة تسلطانت دو ر بن كاوي - . 

مر كش  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.72195

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
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 ملؤرخ في)29)نونبف))212
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
تعيين مسيف6ن  ضافيين للشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)4):) لذي 6نص على ما6لي:)
تم تعين كل من  لسيد  نطو ن كا6ل)
كمسيف6ن) كا6ل  فالونتين  و لسيدة 
مع  حتفاض) للشركة   د6د6ن 
 لسيد  ون بييف كا6ل بمنصبه كمسيف)

في  لشركة)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
د نبف) (3( بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم)393)3).
24(I

ZS(AUDIT(&(CONSULTING

MAYDER›S
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

ZS(AUDIT & CONSULTING
 RUE(DE(LILLE ، 20000، 39

CASABLANCA MAROC
MAYDER›S شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 2) زنقة 

صبفي بو معة شقة 6  لد ر بيضاء 
- 21111  لد ر بيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.519299

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)23)نونبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
 6 شقة) بو معة  صبفي  زنقة  ((2«
21111) لد ر بيضاء) (-  لد ر بيضاء)
شقة) » لطابق  لثاني  إلى)  ملغرب«)
7)سيدي) فلوريد  بارك رقم) (21 رقم)
 21111 (- -) لد ر  لبيضاء.) معروف)

 لد ر بيضاء)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (2 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)98)).
242I

ZS(AUDIT(&(CONSULTING

MOOVIDIS
إعالن متعدد  لقر ر ت

ZS(AUDIT & CONSULTING
 RUE(DE(LILLE ، 20000، 39

CASABLANCA MAROC
MOOVIDIS »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: مكات4 
رقم B8 ،  لطابق  ألول من مبنى 

 ألعمال مركز ICHRAK تخصيص 
د6امانت ،  ملبنى 25 ، طريق  لجد6دة 
، ليساسفا  - 21111  لد ر بيضاء 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.431475

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاذ) (212( نونبف) (23  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
على) للشركة  ( نقل  ملقر  ال تماعي)
شقة)  لعنو ن  لتالي:) لطابق  لثاني 
رقم)21)فلوريد  بارك  لعقار  لسكني)
رقم)7)سيدي معروف)-) لد ر  لبيضاء
على) 6نص  2:) لذي  رقم) قر ر 
زيادة رأس مال  لشركة بمبلغ) ما6لي:)
درهم) ()911.111,11( تسعمائة ألف)
إلى) درهم  ((11.111,11 من) ليصبح 
طريق) عن  درهم  ((.111.111,11
بقيمة) سهم  د6د  (9.111 إنشاء)
11,11))درهم لكل منها)،)تم  الكتتاب)
(- ( بو سطة:) بالكامل  وتحريرها  بها 
تعويض  لد6ون في  لحساب  لجاري)

للشريك بمبلغ)911.111,11)درهم
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)4:) لذي 6نص على ما6لي:)
على) للشركة  ( 6قع  ملقر  ال تماعي)
شقة)  لعنو ن  لتالي:) لطابق  لثاني 
رقم)21)فلوريد  بارك  لعقار  لسكني)
رقم)7)سيدي معروف)-) لد ر  لبيضاء
على) 6نص  6:) لذي  رقم) بند 
6قدم  لشريك  ملساهمات) ما6لي:)
عو ن) خد6جة   لتالية:) لسيدة 

111.111,11.))درهم))مليون درهم(

بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)

6بلغ رأس مال  لشركة مليون درهم)

إلى) مقسمة  وهي  (.)(.111.111,11(

مائة) سهم  ()(1.111( آالف) عشرة 

بالكامل) بها  للسهم  ملكتت4  درهم 

بما) للشريك  بالكامل  ومدفوعة 

مساهماته.) لسيدة) مع  6تناس4 

خد6جة عو ن:)1.111,11))سهم

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (3 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)421).

243I

BEFEC

AMISAD
إعالن متعدد  لقر ر ت

BEFEC

31 شارع  لجيش  مللكي ، 21111، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

AMISAD »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 49  ون 

 وريس كوتيي - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.45.336

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

)212)تم  تخاذ) 28)د نبف)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

للشركة) د نبف)212،) (18 بتاريخ)

شركة) أميساد،) شركة  (I  ملسماة)
رأسمالها) محدودة  ملسؤولية،)

مقرها) ) لكائن  درهم) ((1.111
49) ون) بالد ر  لبيضاء)  ال تماعي 

 وريس كوتيي).تقرر ما 6لي):)))-) لحل)

للنظام  ألسا�سي) (
ً
 ملبكر للشركة وفقا

ذمة كاملة) إبر ء) إعطاء) (- ( و لقانون.)

ونهائية،)للسيد عادل بصري بصفته)

مد6ر للشركة.))-)تعيين  لسيد،)عادل)

بصري،)كمصفي لشركة أميساد.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

-)تحد6د مقر  لتصفية بالد ر  لبيضاء)

- 49) ون  وريس كوتيي

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)9)816.3.

244I

STE SKY AFFAIRES(شركة سكاي  فيف

STE MIRYAL شركة ميريال
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

 STE SKY شركة سكاي  فيف

AFFAIRES

ملتقى شارع محمد  لخامس و شارع 

 لحسن  لثاني  قامة عثمان  لطابق 

 لثاني رقم 6 بني مالل، 23111، بني 

مالل  ملغرب

شركة ميف6ال STE MIRYAL شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 65 بلوك 5 

تجزئة  لحمد نية بني مالل - 23111 

بني مالل  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3937

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

)212)تقرر حل) 3))د نبف)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 STE ميف6ال)  لشريك  لوحيد شركة 

 (11.111 رأسمالها) مبلغ  ( (MIRYAL

 65 درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي)

تجزئة  لحمد نية بني مالل) (5 بلوك)

- 23111)بني مالل  ملغرب نتيجة ل):)

حل  لشركة.

 65 ب) مقر  لتصفية  حدد  و 

بلوك)5)تجزئة  لحمد نية بني مالل)-)

23111)بني مالل  ملغرب.)
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و عين:

و) هدى  بن  ( محمد)  لسيد)ة()

 23111 عنو نه) () لفقيه بن صالح)

 لفقيه بن صالح  ملغرب كمصفي))ة()

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)25)6نا6ر)

2122)تحت رقم)62.

245I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

LE SABLE D›OR DAKHLA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

LE SABLE D›OR DAKHLA شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

محمد  لخامس، عمارة 9،  لشقة 
رقم 4 - 73111  لد خلة   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21393

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (14

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 LE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SABLE D’OR DAKHLA

:) ستغالل) غرض  لشركة بإ6جاز)
 ميع أنو ع مقالع  لرمال)

وكــذلـك كــل  لـعـمـلـيـات  لـتجــاريـة)
 و  لـصـنـاعـيـة،) ملـنـقــوالت  لـعـقـاريـة
)و  ملـالـيـة  لـتـي تـرتـبـط بـصـفـة مـباشــرة)
أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة  ملـذكــــورة)

أعـــــاله.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
9،) لشقة) عمارة) محمد  لخامس،)

رقم)4 - 73111) لد خلة)) ملغرب).
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: (  لسيد سدوم لخليفة)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () (  لسيد سدوم لخليفة)
 6 رقم) زنقة  سفي  حي  لسعادة،)

71111) لعيون)) ملغرب).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () (  لسيد سدوم لخليفة)
 6 رقم) زنقة  سفي  حي  لسعادة،)

71111) لعيون)) ملغرب)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (1 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)4.
246I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SERVICES HARBOR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
SERVICES HARBOR شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : حي 

 لوحدة 3، رقم 2788 - 73111 
 لد خلة   ملغرب .

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(3793

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

)212)تقرر حل) 27)د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت) شركة  (SERVICES HARBOR

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد مبلغ رأسمالها)51.111)درهم)

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لوحدة)

73111) لد خلة))  -  2788 رقم) (،3

 ملغرب))نتيجة لتوقف نشاط  لشركة)

.

و عين:

و) ( باهوم) ( عبد  ملجيد)  لسيد)ة()

زنقة) حي  كسيكيسات،) عنو نه) ()

73111) لد خلة))  4 رقم) و د  رميمة،)

 ملغرب))كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

حي) وفي  (212( د نبف) (27 بتاريخ)

 73111  -  2788 رقم) (،3  لوحدة)

 لد خلة)) ملغرب).

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (2 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)24.

247I

CONSEIL ASSISTANCE PME

BRAVIO IMMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CONSEIL ASSISTANCE PME

 3Rue sidi bennour résidance

 zahra(Ain(borja(Casablanca

 Appt(N° 15 3eme(étage، 20550،

Casablanca(Maroc

BRAVIO IMMO  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 3 زنقة 

سيدي بنور شقة 5)  لطابق 3 عين 

 لبف ة - 21251  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

529889

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((9

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. BRAVIO IMMO

منعش) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

عقاري.

زنقة) (3 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 3 5)) لطابق) شقة) بنور  سيدي 

21251) لد ر  لبيضاء) (- عين  لبف ة)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: دريس)  لسيد  مشكي 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () دريس   لسيد  مشكي 

21471) لد ر) بين  ملدن) (6 زنقة) (27

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () دريس   لسيد  مشكي 

21471) لد ر) بين  ملدن) (6 زنقة) (27

 لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)147)81.

248I
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NCG EXPERTISE

 DOMESTIC CARE AND
REPAIR  SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
  DOMESTIC CARE AND REPAIR

SARL AU  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 ب 
 لطابق  لتالت رقم 28 كليز شارع 
 MON محمد  لخامس  ملسمى

PLAISIR - 40000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(22227

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((5
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
  DOMESTIC CARE AND REPAIR

. SARL AU
-مركز) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 تصال-) لتصد6ر و  الستف د.
مكت4) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
28)كليز شارع) ب  لطابق  لتالت رقم)
 MON محمد  لخامس  ملسمى)

PLAISIR - 41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: أسامة  لغازي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () أسامة  لغازي   لسيد 

مر كش) ((4 35) لشقة) د) ((  ملسيفة)

41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () أسامة  لغازي   لسيد 

مر كش) ((4 35) لشقة) د) ((  ملسيفة)

41111)مر كش مر كش

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32268).

249I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

MAALAININE FRIGO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 

صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب

MAALAININE FRIGO  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 

رقم 2) و 3)  ملنطقة  لصناعية - 

73111  لد خلة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.799

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (212( د نبف) (29 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

شركة) )ة() تفويت  لسيد)

حصة) (BADLAWI FISH (6.111

حصة) ((6.111   تماعية من أصل)

لفائدة)) لسيد))ة()محمد  ملختار عدة)

بتاريخ)29)د نبف))212.

شركة) )ة() تفويت  لسيد)

حصة) (ESSAADA FISH  (6.111

حصة) ((6.111   تماعية من أصل)

لفائدة)) لسيد))ة()محمد سعيد))ولد)

 سويلم بتاريخ)29)د نبف))212.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 (8 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)75/2022.

251I

NEOCOMPTADUNORD

AZYAE NORD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD

 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

AZYAE NORD شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 29 شارع 

عمر  بن  لعاص  لطابق  لثالث رقم 

26 - 91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(23937

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (27

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 AZYAE(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.NORD

بيع) (- (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لثوب بالجملة و  لتقسيط

أنو ع)) تصد6ر ميع  و  -) ستيف د 

 لثوب.

29)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

عمر  بن  لعاص  لطابق  لثالث رقم)

26 - 91111)طنجة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

غيالن  لحسني) حسن   لسيد 

درهم) ((.111 بقيمة) حصة  ((11   :

للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

غيالن  لحسني) حسن   لسيد 

عنو نه) () لبف نص)2)شارع  ألقحو ن)
 قامة ربيعة)))رقم)51 91111)طنجة)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

غيالن  لحسني) حسن   لسيد 

عنو نه) () لبف نص)2)شارع  ألقحو ن)
 قامة ربيعة)))رقم)51 91111)طنجة)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251376.

25(I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

MAALAININE FRIGO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 

صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب

MAALAININE FRIGO  »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  قامة 
رقم 2) و 3)  ملنطقة  لصناعية - 

73111  لد خلة  ملغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.799
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بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

وتبعا) (212( د نبف) (29 في)  ملؤرخ 

تعيين) تقرر  الستقالة  ملسيف  لحالي 

 ملمثل)6ن() لقانوني)6ن(:)

-)ولد  سويلم محمد سعيد

-)عدة محمد  ملختار

-)-)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

 لكائن مقرها  إل تماعي ب:)-)-)-)-
عند) رقم  لسجل  لتجاري 

 القتضاء:)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (8 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)75/2022.

252I

GOLDEN KNOWLEDGE

AHRRAR DAMAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GOLDEN KNOWLEDGE

 RUE AL ANDALOS IMM AL

 AHBAS(NR 15 CENTRE  VILLE

 AL(HOCEIMA ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

AHRRAR DAMAN شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لجيش  مللكي تجزئة  المل 2 

تر يست - 32351  لحسيمة  

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (24

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AHRRAR DAMAN
تحويل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
- عمال)  المو ل-كر ء)شقق مفروشة)

مختلفة).
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 2 تجزئة  المل)  لجيش  مللكي 
تر يست)-)32351) لحسيمة)) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  لحسن  هر ر):))11))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) ()  لسيد  لحسن  هر ر 
 51 زنقة عبد  لرحمان  لد خل رقم)

تر يست)32351) لحسيمة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) ()  لسيد  لحسن  هر ر 
 51 زنقة عبد  لرحمان  لد خل رقم)

تر يست)32351) لحسيمة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (2 بتاريخ) ( بتار يست)  البتد ئية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1/2022.
253I

مكت4  ملحاسبة

FRERE BOISSONS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت4  ملحاسبة
طريق  لعر ئش عمارة أ عون  رقم 

7  لطابق  لثاني  لقصر  لكبيف ، 
51)92،  لقصر  لكبيف  ملغرب

FRERE BOISSONS  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  ملزوري 

شارع 7 رقم 2  لقصر  لكبيف  - 
51)92  لقصر  لكبيف   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

326(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (29

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 FRERE(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

. BOISSONS

توزيع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ملشروبات و  ملاء)-) ألعمال  ملختلفة).

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 ملزوري شارع)7)رقم)2) لقصر  لكبيف))

- 51)92) لقصر  لكبيف)) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (:  لسيد  لوكيلي سفيان)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

 (111 (: سفيان)  لسيد  لوكيلي 

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  لوكيلي سفيان عنو نه) ()

2) لقصر) رقم) (7 زنقة) حي  ملزوري 

 لكبيف)51)92) لقصر  لكبيف)) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لوكيلي سفيان عنو نه) ()

2) لقصر) رقم) (7 زنقة) حي  ملزوري 

 لكبيف)51)92) لقصر  لكبيف  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 24 بتاريخ) (  البتد ئية بالقصر  لكبيف)

6نا6ر))212)تحت رقم)63.

254I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

ARJITEC DESIGN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 (5(RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ARJITEC DESIGN شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 
 لثالث رقم 5 زنقة يعقوب  ملريني 

 ليز 41111 مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.78317

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( د نبف) (24 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
عرجي) علي  )ة() تفويت  لسيد)
حصة   تماعية من أصل) ((5.391
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (31.781
حسن عرجي بتاريخ)24)د نبف))212.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)166).
255I

NEW(C.A.A.T.(Sarl(Au

MIND MAPPER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

NEW(C.A.A.T. Sarl(Au
 Av. la(Montagne, Immeuble

 Chakroune(n°14, 3° étage(n°14
، 90040، Tanger(Maroc

MIND MAPPER شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 
 لجبل إقامة شقرون رقم 4) 

 لطابق 3 رقم 4)  - 91141 طنجة 
 ملغرب.
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حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.96(55
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 21)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (MIND MAPPER
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
إقامة) طريق  لجبل   إل تماعي 
  (4 رقم) (3 4)) لطابق) شقرون رقم)
(: نتيجة ل) طنجة  ملغرب  (91141  -

غياب  لنشاط  لتجاري.
طريق) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 لجبل إقامة شقرون رقم)4)) لطابق)

3)رقم)4)  - 91141)طنجة)) ملغرب.)
و عين:

و) ( ) لتزنيتي)  لسيد)ة() سية)
عنو نه) ()شارع  لدكتور فرج رقم)68 
)ة() طنجة  ملغرب كمصفي) (911(1

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)ال �سيء
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((9 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251155.
256I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE CABINET DE SOIN
MAHER SARL-AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
 SOCIETE CABINET DE SOIN
MAHER SARL-AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 7) بلــوك 
3 عـيـن دريـسـي سهـ4  لورد  فاس - 

31111 فــاس  لـمــغــرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7(123

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (17

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 SOCIETE CABINET DE SOIN

.MAHER SARL-AU

مــزود) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لخـدمــة))في  لخـارج

 السـتشـار ت)

بـيــع  لـمـنـتجــات  لطـبـيعـيــة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)7))بلــوك)

(- فاس) ( عـيـن دريـسـي سهـ4  لورد) (3

31111)فــاس  لـمــغــرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

11.111,11))درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: مــاهــر) (  لسيد  ــالل)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  ــالل))مــاهــر عنو نه) ()7) 

سهـ4  لورد)) دريـسـي  عـيـن  (3 بلــوك)

فاس)31111)فــاس  لـمــغــرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  ــالل))مــاهــر عنو نه) ()7) 

سهـ4  لورد)) دريـسـي  عـيـن  (3 بلــوك)

فاس)31111)فــاس  لـمــغــرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)382/2022.
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 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

LILLAS DATTE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب
LILLAS DATTE  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملنطقة 
 لصناعية حي  لسالم رقم 272 - 

73111  لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
21495

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LILLAS(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

. DATTE
غرض  لشركة بإ6جاز):) الستغالل)

 لزر عي.
وتسويق) وتغليف  وتعبئة  إنتاج 
وتصد6ر  ميع  ملنتجات  لزر عية)

و لخضرو ت وغيفها.
:) ملنطقة) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 -  272 رقم) حي  لسالم   لصناعية 

73111) لد خلة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (11 ( (: لطفي  لشر 6بي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد لطفي  لشر 6بي عنو نه) ()
 21111 الرميطاج) ليفيت  ممر  (14

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد لطفي  لشر 6بي عنو نه) ()
 21111 الرميطاج) ليفيت  ممر  (14

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)89/2022.
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مـكـتـ4  لـمحـاسـبـة و  لـخـبـرة))حـمـد وي 6ـحـيـى

SO FAR TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

مـكـتـ4  لـمحـاسـبـة و  لـخـبـرة  
حـمـد وي 6ـحـيـى

8) شـارع بـور سـعـيـد I(8 شـارع بـور 
OUJDA MAROC ،61111 ،سـعـيـد

SO FAR TRANS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : ساحة 
 ملحطة ONCF - 60000 و دة 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.29835

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر) (212( د نبف) (13 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (SO FAR TRANS حل)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 
 (11.111 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 
مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
 ONCF - 61111 ساحة  ملحطة)
و دة  ملغرب نتيجة لتحصيل عجز)

6فوق ثالث أرباع رأسمال  لشركة.
و عين:

و) بحلوفة  (  لسيد)ة() 6مان)
تجزئة  لحد دة) (335 عنو نه) ()
كمصفي) 4111)) لقنيطرة  ملغرب 

)ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
وفي ساحة) (212( د نبف) (16 بتاريخ)
 ملحطة))oncf - 61111)و دة  ملغرب.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (2( بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم))24.
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MARJANE HOLDING

MARJANE SUPPLY CHAIN
مجموعة ذ ت  لنفع  القتصادي

حل شركة

MARJANE HOLDING

 LOT(MEDERSA(IMEUBLE 3 SIDI

 MAAROUF(CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA(MAROC

Marjane(supply(chain  مجموعة 

ذ ت  لنفع  القتصادي)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي سنتف  

كومرسيال مر ان 129CT) عين 

شق  - 21471  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.417419

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تقرر حل) )3)د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  لنفع  القتصادي) مجموعة 

مبلغ) ( ( (Marjane( supply( chain

مقرها) وعنو ن  درهم  ((( رأسمالها)

كومرسيال مر ان) (  إل تماعي سنتف)

21471) لد ر) (- ( عين شق) ((129CT

 لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):)قر ر  لجمع)

 لعام).

سنتف)) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

عين) ((129CT مر ان) كومرسيال 

شق))-)21471) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين:

و) أزمي  ( ( أزمي) أ6وب   لسيد)ة()

 21371 ( )2)حي إبن هالل) عنو نه) ()

 لد ر  لبيضاء) لد ر  لبيضاء)كمصفي)

)ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

.XXXXXXX(نونبف))))))تحت رقم
261I

FINCOSA MARRAKECH

CASA CENTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 
رقية عمارة 81) بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 41111، مر كش 
 ملغرب

CASA CENTER شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 رقم 
2 عمارة 51 طريق عين  لسمن حي 

 لنخيل - 31111 فاس  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4275(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في))))6ونيو))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
51)طريق عين) 2)عمارة) »مكت4 رقم)
فاس) (31111 (-  لسمن حي  لنخيل)
زنقة) مبفوكة  »تجزئة  إلى)  ملغرب«)
فاس)) (41111  -   52 رقم)  ملر ان 

 ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (17 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)107/022.
26(I

INJAZ ALUM

INJAZ-ALUM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

INJAZ ALUM
و دة ، زنقة محمد عبدو عمارة 

 لسعادة بلوك C  لطابق  ألول رقم 
)1 و دة ، زنقة محمد عبدو عمارة 
 لسعادة بلوك C  لطابق  ألول رقم 

)1، 61111، و دة  ملغرب
INJAZ-ALUM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي و دة، 

58) تجزئة بلد6ة سوق لخميس، 

تجزئة عبد  لرحيم بوعبيد، الز ري - 

61111 و دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (2119 د نبف) (17

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

INJAZ-(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.ALUM

:)مقاول في) غرض  لشركة بإ6جاز)

نجارة  لحد6د.

مقاول في  ألشغال  لعامة وأشغال)

 لبناء..

و دة،) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

لخميس،) سوق  بلد6ة  تجزئة  ((58

(- تجزئة عبد  لرحيم بوعبيد،)الز ري)

61111)و دة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

51)حصة) ( (:  لسيد أزهاري أحمد)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 51 ( (:  لسيد  ملومني صالح  لد6ن)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

بقيمة) (51 (: أحمد) أزهار   لسيد 

11))درهم.

 51 (:  لسيد  ملومني صالح  لد6ن)

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () أحمد  أزهار   لسيد 

تجزئة) فيالج بنقاشور ب27) و دة،)

بنازي)61111)و دة  ملغرب.

صالح  لد6ن)  لسيد  ملومني 

حي  ألندلس زنقة) و دة،) عنو نه) ()

و دة) (61111  .27 رقم)  ملاسك 

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

صالح  لد6ن)  لسيد  ملومني 

حي  ألندلس زنقة) و دة،) عنو نه) ()

 ملاسك رقم)27 61111)و دة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

د نبف) (24 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2119)تحت رقم)))2662.

262I

DAMO CONSULTING SARL

BOUGHAZ INNOVATION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة)

DAMO CONSULTING SARL

 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 54

 TANGER(tanger, tanger، 90000،

tanger MAROC

BOUGHAZ INNOVATION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي »زنقة 

عالل بن عبد هللا عمارة شالة  ملركز 

 لطابق 3 رقم 21 - 91111 طنجة 

 ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1(635

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)13)6نا6ر)2122)تمت إضافة)

إلى نشاط  لشركة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):

نقل  لبضائع عبف  لطرق.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

6نا6ر) (24 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)94)251.

263I
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CDH AUDIT ET CONSEILS

IMMO ARPEGGIO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
IMMO ARPEGGIO  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي : 58 زنقة 
 ملرت�سى حي  لنخيل - 21341  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.348733

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (212( 6وليوز) (26 في)  ملؤرخ 
شركة) ( (IMMO ARPEGGIO حل)
مبلغ) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن) درهم  ((1.511 رأسمالها)
زنقة  ملرت�سى) (58 مقرها  إل تماعي)
21341) لد ر  لبيضاء) (- حي  لنخيل)

 ملغرب نتيجة لفقد ن ر س  ملال.
و عين:

و) ( عر قي حسيني) ( عمر)  لسيد)ة()
  rue( Louis( Muller  ,3 عنو نه) ()
فرنسا) (69211 VENISSIEUX

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
زنقة) (58 وفي) (2122 6نا6ر) (25 بتاريخ)
21341) لد ر) (-  ملرت�سى حي  لنخيل)

 لبيضاء) ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1356)8.
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 لعيون  ستشار ت

BOUTIQUE DAR DYAFA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 لعيون  ستشار ت
رقم )3 شارع  الميف موالي عبد هللا ، 

71111،  لعيون  ملغرب
 BOUTIQUE DAR DYAFA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
 لشاوية رقم 34 حي  لوحدة 12 
 لعيون  - 71111  لعيون   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
41143

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((3
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BOUTIQUE DAR DYAFA
ما) كل  (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
وتسويق  لسجاد) بصناعة  6تعلق 
وبيع  ال هزة  ملنزلية))) و ملفروشات 
و لبيع بالتقسيط و لجملة و لتصد6ر)

و الستف د).
زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 12 حي  لوحدة) (34 رقم)  لشاوية 

 لعيون))-)71111) لعيون)) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: بيال)  لسيدة  لشايعة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () بيال   لسيدة  لشايعة 
 (84 رقم) بيفوت  زنقة  ( حي  لفتح)

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بيال) عنو نه) () (  لسيدة  لشايعة)

71111) لعيون  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)229.
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GHIZLANE DOUBLANE

SANTOUM TRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة  لعبدي شارع محمد 

 لسادس ، 24111،  لجد6دة  ملغرب

SANTOUM TRAV شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 82 زنقة 

سمية  قامة شهرز د )  لطابق 3 
رقم 3) - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

531(55

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SANTOUM TRAV

(: بإ6جاز) غرض  لشركة 

.PROMOTION IMMOBILIERE
زنقة) (82 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
سمية  قامة شهرز د))) لطابق)3)رقم)

3) - 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عبد  لكريم  لتو بي)  لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عبد  لكريم  لتو بي)  لسيد 
عنو نه) ()دو ر  لبحارة  ماعة موالي)

غبد هللا)24111) لجد6دة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لكريم  لتو بي)  لسيد 
عنو نه) ()دو ر  لبحارة  ماعة موالي)

غبد هللا)24111) لجد6دة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)-.
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fiduazizi

LEADIS
إعالن متعدد  لقر ر ت

fiduazizi
شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 
عمر  ملختار حي  لقدس، 7111، 

 لعيون  ملغرب
LEADIS »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: حي 

 لفتح شارع مزو ر رقم 319  لطابق 
 لثالث  حي  لفتح شارع مزو ر رقم 

319  لطابق  لثالث 71111  لعيون 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.3563(
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
)212)تم  تخاذ) 3))د نبف)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)
12-)1:) لذي 6نص على) قر ر رقم)
مال  لشركة) ر س  رفع  (1(- ما6لي:)
 (.111.111 درهم  لى) ((11.111 من)
درهم)-12) نشاء)فرع للشركة بمد6نة)
 لد ر  لبيضاء)عين  لسبع))))كيلومتف)

رقم)))))طريق  لساحلية
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
12-)1:) لذي 6نص على) بند رقم)
مال  لشركة) ر س  رفع  (1(- ما6لي:)
 (.111.111 درهم  لى) ((11.111 من)
درهم)-12) نشاء)فرع للشركة بمد6نة)
 لد ر  لبيضاء)عين  لسبع))))كيلومتف)

رقم)))))طريق  لساحلية.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالعيون))بتاريخ)15)د نبف)

)212)تحت رقم)3845/2021.
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FICOMFI

CAA CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FICOMFI
 APPT(N 7 3EME(ETAGE, IMM
 4, RUE(ACCRA, VN(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC
CAA CONSTRUCTION شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  رقم ) 
 لطابق  لسفلي إقامة رقم 7 شارع 
 لقنيطرة م.ج مكناس - 51111 

مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
552(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (17
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 CAA (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CONSTRUCTION
تحقيق) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ملبيعات.
 ( رقم) ( (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع) (7 رقم) إقامة   لطابق  لسفلي 
 51111 (- مكناس) م.ج   لقنيطرة 

مكناس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بن  لعافية))) محمد  مين   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بن  لعافية))) محمد  مين   لسيد 
 H4G VERDUN كند ) عنو نه) ()

كند .
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بن  لعافية))) محمد  مين   لسيد 
 H4G VERDUN كند ) عنو نه) ()

كند 
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

2122)تحت رقم))31.
268I

 ألستاذ معتمد أحمد

بوزبار
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ألستاذ معتمد أحمد
ز وية زنقة  بن عائشة وزنقة طارق 
 بن زياد, عمارة  كسيلسيور  لطابق 
 ألول رقم 7  يليز ، 41111، مر كش 

 ملغرب
بوزبار شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

عبد  لكريم  لخطابي, زنقة حسن 
بن  مبارك  قامة  لخطابية عمارة 

ب  لطابق  الول  لشقة 3 مر كش - 
41111 مر كش  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2(425

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بوزبار.

تجارة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
 لتقسيط في  ألكشاك و ألسو ق.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
حسن) زنقة  عبد  لكريم  لخطابي,)
عمارة) بن  مبارك  قامة  لخطابية 
(- مر كش) (3 ب  لطابق  الول  لشقة)

41111)مر كش  ملغرب).
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 51 ( (:  لسيدة ليد6ا كوسكو بيف6ز)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيد 6وسف  وعمو):))51)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بيف6ز) كوسكو  ليد6ا   لسيدة 
لوبريغات) دي  كورنيال  عنو نه) ()

)1811)برشلونة  سبانيا.
عنو نه) () 6وسف  وعمو   لسيد 
 52413 بوزمو  ملشيل) قصر 

 لرشيد6ة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بيف6ز) كوسكو  ليد6ا   لسيدة 
لوبريغات) دي  كورنيال  عنو نه) ()

)1811)برشلونة  سبانيا
عنو نه) () 6وسف  وعمو   لسيد 
 52413 بوزمو  ملشيل) قصر 

 لرشيد6ة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
د نبف) (23 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم))2))3).
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Trefle(Conseil

TASTY SANDWICH MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc
 TASTY SANDWICH MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 
 لزرقطوني  لطابق 6  لرقم 8)  - 

21361  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
531(27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 TASTY(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.SANDWICH MAROC
*إنشاء،) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
إستغالل وإد رة أي مؤسسة للو بات)
و لخدمات) و ملطاعم   لخفيفة 
)ممونين) بالطعام)  ملتعددة  ملتعلقة 
منظمي  الستقبال) (،  لحفالت)

أوغيفهم(؛
ومنتجات) معد ت  * ستيف د 

 ملطاعم؛
عام  ميع  لعمليات) *وبشكل 
أو) قانونية  كانت  نوع سو ء) أي  من 
 قتصاد6ة أو مالية أو منقولة أو غيف)
منقولة تتعلق بالغرض  ملذكور أعاله)
مماثلة) أخرى  أغر ض  نفس  بأي  أو 
أو ذ ت صلة،)بصفة أن تؤيد بشكل)
غيفمباشر  لهدف  لذي) أو  مباشر 
تسعى  لشركة إلى تحقيقه أو  متد ده)

أو تطويره..
59)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 -   (8 6) لرقم)  لزرقطوني  لطابق)

21361) لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (:  لسيد 6حيى بن شكشو)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
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و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد 6حيى بن شكشو عنو نه) ()

أنفا) فوليبيلس  زنقة  6حيى  فيال 

3)211)) لد ر لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد 6حيى بن شكشو عنو نه) ()

أنفا) فوليبيلس  زنقة  6حيى  فيال 

3)211)) لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1318)8.

271I

FONCIERE NOURANI

FONCIERE NOURANI

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FONCIERE NOURANI

 avenue(abtal(appt 5 agdal (7

rabat ، 10000، rabat(maroc

FONCIERE NOURANI شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 7) شارع 

 البطال شقة رقم 5  كد ل - 1111)  

 لرباط  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((989(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) (212( نونبف) ((2 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) (2.(11.111«

 2.211.111« إلى) درهم«) ((11.111«

تقد6م حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقد6ة أو عينية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (22 بتاريخ) ( بالرباط)  لتجارية 

2122)تحت رقم))38)2).

27(I

KELAA CONSULTING

STE MID EDIL SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

KELAA CONSULTING
 N° 11 Avenue(Mohammed(V

 1er(Étage ، 43000، El(kelaa(des
Sraghna maroc

STE MID EDIL SARL  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 681) 

 لنخلة ) قلعة  لسر غنة   قلعة 
 لسر غنة  43111 قلعة  لسر غنة 

 ملغرب .
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2213

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) (2122 6نا6ر) (26  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 STE MID EDIL  لشريك  لوحيد)
 (11.111 رأسمالها) مبلغ  ( ( (SARL
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم)
قلعة  لسر غنة))) (( 681)) لنخلة)
قلعة) (43111 ( قلعة  لسر غنة)
توقف) (: نتيجة ل) (  لسر غنة  ملغرب)

نهائي).
و حدد مقر  لتصفية ب رقم)681) 
قلعة) ( ( قلعة  لسر غنة) ((  لنخلة)
قلعة  لسر غنة)) (43111 (  لسر غنة)

 ملغرب.)
و عين:

فاطمة  لزهر ء)))  لسيد)ة()
 لعميفي))و عنو نه) ()حي عو طف رقم)
288) لقلعة))43111)قلعة  لسر غنة))

 ملغرب))كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) ( بقلعة  لسر غنة)  البتد ئية 
)3)6نا6ر)2122)تحت رقم)45/2022.
272I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 BEMIC BUREAU EURO 
 MEDITERRANEEN

 D›INGENIERIE ET DE
CONSEILS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399  لطابق 2 مكت4 5 تجزئة  نة 
 لزيتون ) بنسودة فاس ، 31111، 

فاس  ملغرب
 BEMIC BUREAU EURO 

 MEDITERRANEEN
 D›INGENIERIE ET DE CONSEILS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 399 

مكت4 5  لطابق 2 تجزئة  نة 
 لزيتون ) بنسودة  فاس - 31111 

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7(155
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (24
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
متبوعة) تسمية  لشركة 
بمختصر) عند  إلقتضاء)
 BEMIC BUREAU ( (: تسميتها)
 EURO MEDITERRANEEN
.D’INGENIERIE ET DE CONSEILS
مكت4) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لدر سة.
رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تجزئة  نة) (2 5) لطابق) مكت4) (399
 31111 (- فاس) ( بنسودة) ((  لزيتون)

فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  بر هيم عتيق):))511)حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد عزيز لحصار):))511)حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () عتيق   لسيد  بر هيم 
6))زنقة  الخالص حي  لوحدة  لقرية)

فاس)1111))سال  ملغرب.
عنو نه) () لحصار  عزيز   لسيد 
عمارة  ي)7))شقة)2) لطابق)))تجزئة)

طه مكناس)51111)مكناس  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () لحصار  عزيز   لسيد 
عمارة  ي)7))شقة)2) لطابق)))تجزئة)

طه مكناس)51111)مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)9)4.
273I

ACDEN

 DHL LOGISTICS
MOROCCO

إعالن متعدد  لقر ر ت

ACDEN
 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،
20380، CASABLANCA(MAROC
 DHL LOGISTICS MOROCCO

»شركة   ملساهمة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: بارك 

عكاشة عمارة 9 و 1) شارع موالي 
سليمان  - 1111   لد ر  لبيضاء  

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(26263

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)5))د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
زيادة رأس  ملال بمبلغ)13،869،950 
إلى) درهم  (3،035،000 من) لينتقل 
ممارسة) مع  درهم  (16،904،950
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حقوق  الكتتاب  لتفضيلية مع زيادة)

 (11  لقيمة  السمية لكل سهم من)

درهم إلى)557)درهم مدفوعة بالكامل)

)عند  الكتتاب
ً
نقد 

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

 لتخفيض  ملتز من لرأس  ملال بمبلغ)

طريق) عن  درهم  (13،869،950

مما مكن من)) ( (،  ستيعاب  لخسائر)

إعادة تكوين  لوضع  لصافي للشركة)

بمبلغ أكبف من ربع رأس  ملال

على) 6نص  3:) لذي  رقم) قر ر 

ما6لي:)قرر مجلس  إلد رة في   تماع)

1/3/2022) لتنفيذ  لنهائي))للزيادة في)
رأس  ملال وخفضه بنفس  ملقد ر في)

نفس  لوقت

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)1:) لذي 6نص على ما6لي:)

بعد) قانوني  تعد6ل  أي  و ود  عدم 

لرأس) -) لتخفيض  ملتز من   لزيادة)

 ملال

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1644)8.

274I

 م صفث

 beauty بيوتي أغ ت باي زاس
art-by Zas

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 م صفث

شارع محمد  لخامس زنقة  م  لربيع 

عمارة  لنخيل  لطبق  لثاني رقم 1) 

 ليز مر كش .، 41111، مر كش 

 ملغرب

 beauty art-by بيوتي أغ ت باي ز س

Zas شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 

سوسنة  لطبقة ) رقم 2 زنقة لكبيف 

بن بوعزة  ليز مر كش - 41111 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

96149

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (21(9 أبريل) (14

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

بيوتي) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.beauty art-by Zas(أغ ت باي ز س

مركز) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لتجميل.

إقامة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
2)زنقة لكبيف) ))رقم) سوسنة  لطبقة)

 41111 (- مر كش) بوعزة  ليز  بن 

مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: سلوك) زهيفة   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () سلوك  زهيفة   لسيدة 

عمارة و شقة) (12 عرصة باب أسفي)
مر كش) (41111 مر كش) (13 رقم)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () سلوك  زهيفة   لسيد 

عمارة و شقة) (12 عرصة باب أسفي)
مر كش) (41111 مر كش) (13 رقم)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

أبريل) (24 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

9)21)تحت رقم)14662).

275I

SOFINACTE

»SAKURA PI PRINT« »S P P«
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.
 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
 »SAKURA(PI(PRINT« »S(P(P«
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دكان رقم 
6 طريق عين  لشقف رياض  لزيتون 

- 31151 فاس  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.59375

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)12)6ونيو))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
عين  لشقف) طريق  (6 رقم) »دكان 
فاس) (31151 (- رياض  لزيتون)
تجزئة) (2 رقم) »دكان  إلى)  ملغرب«)
أسماء.)رقم))2)طريق عين  لشقف))-)

31151)فاس)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)))4.
276I

FICOMFI

 STE SEVRAN MEKNES
TRADING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

FICOMFI
 APPT(N 7 3EME(ETAGE, IMM
 4, RUE(ACCRA, VN(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC
 STE SEVRAN MEKNES

TRADING شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : 

 5AVENUE DU MARECHAL

 LYAUTEY 93270 SEVRAN
 FRANCE - 93270 SEVRAN

فرنسا.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.43895

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر) (212( د نبف) (22 في)  ملؤرخ 
 STE SEVRAN MEKNES حل)
مسؤولية) ذ ت  شركة  (TRADING
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
 5AVENUE DU مقرها  إل تماعي)
 MARECHAL LYAUTEY 93271
 SEVRAN FRANCE - 93271
SEVRAN)فرنسا نتيجة لعدم تحقيق)

 الرباح.
و عين:

 لسيد)ة()عبد  لحق))بنمعضيض)
 5AVENUE DU عنو نه) () و 
 MARECHAL LYAUTEY 93271
 SEVRAN FRANCE 93271
)ة() كمصفي) فرنسا  (SEVRAN

للشركة.
تم  نعقاد  لجمعية) قد  و 
 212( د نبف) (22 بتاريخ)  لختامية 
 5AVENUE DU MARECHAL وفي)
 LYAUTEY 93271 SEVRAN
FRANCE - 93271 SEVRAN)فرنسا.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((7 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)22.
277I

RADFID

VIGNOLA CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

VIGNOLA CAR شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
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وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

باشكو  لطبق  ألر�سي شقة رقم م22 

- 21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

47(435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (2121 غشت) ((3

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.VIGNOLA CAR

تأ يف) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

باشكو  لطبق  ألر�سي شقة رقم م22 

- 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: ( عبيدي) عالء)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () ( عبيدي) عالء)  لسيد 
6))زنقة بولعقول صالح أنفا)21111 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة بنزريع خد6جة عنو نه) ()
 21111   96 رقم) (66 حي  لفرح زنقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 19 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

شتنبف)2121)تحت رقم)-.

278I

BEFEC

DLOCAL MOROCCO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د6د للشركة

BEFEC
31 شارع  لجيش  مللكي ، 21111، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
DLOCAL MOROCCO  شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

سمية ، إقامة شهر ز د  لطابق5-3 
رقم 22  لنخيل  - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.3564

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
)212)تم تعيين) 4))د نبف)  ملؤرخ في)
مسيف  د6د للشركة  لسيد)ة()هيمي)

إحسان كمسيف آخر
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1.439)8.
279I

 ألستاذ معتمد أحمد

كيلكو باغ او باراج
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ألستاذ معتمد أحمد
ز وية زنقة  بن عائشة وزنقة طارق 
 بن زياد, عمارة  كسيلسيور  لطابق 
 ألول رقم 7  يليز ، 41111، مر كش 

 ملغرب
كيلكو باغ  و بار ج شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر ثالث 
 نو ل  ماعة اللة تاكركوست 

قيادة وزكيتة  مزميز  لحوز - 4111 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2(673

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (2(

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

كيلكو) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

باغ  و بار ج.

:) لفنادق) بإ6جاز) غرض  لشركة 

و ماكن  القامة  ملماثلة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)دو ر ثالث)

 نو ل  ماعة اللة تاكركوست قيادة)

وزكيتة  مزميز  لحوز)-)4111)مر كش)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنىة سنة).

 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

كاي) د نييل  دومينكو   لسيدة 

 (11 بقيمة) حصة  ((11 ( (: كلود6ن)

درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

كاي) د نييل  دومينكو   لسيدة 

كلود6ن عنو نه) ()دو ر بن كاوي طريق)

تاسلطانت) وقيادة  مقاطعة   مزميز 

41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

كاي) د نييل  دومينكو   لسيدة 

كلود6ن عنو نه) ()دو ر بن كاوي طريق)

تاسلطانت) وقيادة  مقاطعة   مزميز 

41111)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (16 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم))55)3).

281I

Khidmat Attajir

Opti.Maclaire
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Khidmat Attajir
 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 15
52000، ERRACHIDIA(MAROC

Opti.Maclaire شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 6 

زنقة  ملسجد  - 52111  لرشيد6ة 
 لرشيد6ة

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(558(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((4
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
Opti. (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.Maclaire
غرض  لشركة بإ6جاز):)نضارتي.

 6 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
52111) لرشيد6ة) (- ( زنقة  ملسجد)

 لرشيد6ة.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: ز كي  لحبي4)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () ز كي  لحبي4   لسيد 
 52111 ( بوتاالمين) تجزئة  (352 رقم)

 لرشيد6ة  لرشيد6ة.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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عنو نه) () مومو  سامة   لسيد 

385) لنخيل)4) حد ف))11)53) زرو)

 زرو

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالرشيد6ة))بتاريخ)25)6نا6ر)

2122)تحت رقم))9.

28(I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

 TEMARAFLOOR DAR
BELAAMARI

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA

SARL AU

 BLOC(B  N 16 APP(RDC

 ZERKTOUNI MEDIOUNA

 CASABALANCA ، 20490،

MEDIOUNA MAROC

 TEMARAFLOOR DAR

BELAAMARI شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 

 DOUAR OUASAT KIK C.R MLY

 BRAHIM PROVINCE ELHOUZE

MARRAKECH - 42174 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

31857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (2117 أكتوبر) (23

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 TEMARAFLOOR DAR  :

.BELAAMARI

بيع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
 لعطور بالجملة.

(: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 DOUAR OUASAT KIK C.R MLY
 BRAHIM PROVINCE ELHOUZE
مر كش) (MARRAKECH - 42(74

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (11 ( (: حسن  دوكريم)  لسيد 
حصة بقيمة)1.111))درهم للحصة).)
 (11 (: حسن  دوكريم)  لسيد 

بقيمة)1.111))درهم.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد حسن  دوكريم عنو نه) ()
 (22 عمارة) (22 زنقة) تجزئة  كد ل 
رقم)4)سيدي مومن  لبيضاء)21641 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد حسن  دوكريم عنو نه) ()
 (22 عمارة) (22 زنقة) تجزئة  كد ل 
رقم)4)سيدي مومن  لبيضاء)21641 

 لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف) (27 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

.CRI(2117)تحت رقم
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Cke(Consulting

PRELOGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Cke(Consulting
 boulvard(mohamed ,2(

 zerktounia, Résidence(Al(Borj,
 6éme(étage, casablanca ،
20000، casablanca(maroc

PRELOGE شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
بئف نزر ن عمارة  رحال 6  لطابق )  - 

24141  لجد6دة  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(892(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (31

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PRELOGE

تشييد) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ملباني  لسكنية وغيف  لسكنية.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

بئف نزر ن عمارة))رحال)6) لطابق))  - 

24141) لجد6دة  ملغرب).

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد حيون عبد لعزيز):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد حيون عبد لعزيز عنو نه) ()

حي  ملاز إقامة  لعنبف)3)م س))))عمارة)

 21(51  2 23) لطابق) د ل  لشقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد حيون عبد لعزيز عنو نه) ()

حي  ملاز إقامة  لعنبف)3)م س))))عمارة)

 21(51  2 23) لطابق) د ل  لشقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالجد6دة)  البتد ئية 

د نبف))212)تحت رقم)26333.

283I

ml(congestfin

C D BAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ml(congestfin

 RUE ABDELKADER (6

 MOUFTAKAR 1ER(ETG ،

20101، casablanca(maroc

C D BAT شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  رقم 7 
زنقة   حمد توكي  لطابق  لثاني 

 لشقة رقم 1)   لد ر  لبيضاء - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

531457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 C D (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BAT

:) شغال) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبناء، لبيع و لشر ء.
رقم) ( (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
توكي  لطابق  لثاني) ) حمد  زنقة) (7

(- ) لد ر  لبيضاء) ((1 رقم)  لشقة 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد محمد هشام بناني):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):



2735 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

بناني) هشام  محمد   لسيد 

حي) شارع  نو ل  ( (63 عنو نه) ()

 21111  ملستشفيات  لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بناني) هشام  محمد   لسيد 

حي) شارع  نو ل  ( (63 عنو نه) ()

 ملستشفيات  لد ر  لبيضاء) لد ر)

 لبيضاء) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1689)8.

284I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

AKIM CARS SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 Angle(Bd(Teldi(et(Rue(de

Marrakech – Q.I. Agadir(Maroc

« AKIM CARS SARL  «

 ملقـر  ال تـمـاعي : رقم 13) زنقة 

و دة  لحي  لصناعي  كاد6ر

 لسجل  لتجاري رقم :  9899 

عقد  لجمع  لعام) بمقت�سى 

بين)  الستثنائي بتاريخ)13/01/2022)
تقرر) (»AKIM CARS SARL« شركاء)

ما6لي):))))))))))))))

من) من  لرأسمال   لرفع 

11.111.11))درهم إلى)611.111.11 
بإدماج  لحساب  لجاري) ( درهم)

لفائدة) (511.111.11 بمبلغ) ( للشركاء)

 لسيدة بيتي مينا.

تحد6د) تم  (، هذه  لزيادة) بعد 
درهم) (611.111.11 رأس  ملال بمبلغ)

حصة   تماعية) (6.111 إلى) مقسم 

و مقسمة) (، لكل حصة) درهم() ((11(

على  لشركاء)كالتالي):

-) لسيدة بيتي مينا):551.111.11 

درهم

(: أحمد) بن  لفقيه  -) لسيد 

51.111.11))درهم

تنقيح  لنظام  ألسا�سي).

تـم  إل6د ع) (  إل6د ع  لقـانــونــي:)
لـدى) بكتـابـة  لضبط   لقـانـونـي 
بتاريخ) باكاد6ر   ملحكـمـة  لتجارية 

28/01/2022)تحت عدد)1829)
في  لسجل  لتجاري:) رقم  لتقيد 
في  لسجل  لتجاري) تم  لتعد6ل 
للمحكمة  لتجارية باكاد6ر تحت رقم)

317)بتاريخ)28/01/2022.
للخــــــال صــــــــــــة و  لتـذ كيــــــــــر

مـكـتـ4  لحـسـابـات  نــفــوفـسـك
285I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

SALMA PLAS SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 Angle(Bd(Teldi(et(Rue(de

Marrakech – Q.I. Agadir(Maroc
« SALMA PLAS SARL  «

 ملقـر  ال تـمـاعي  دو ر تكاض سيدي 
بيبي  شتوكة  6ت باها

 لسجل  لتجاري رقم : 79)6)
عقد  لجمع  لعام) بمقت�سى 
بين)  الستثنائي بتاريخ)13/01/2022)
شركاء)»)SALMA PLAS SARL«)تقرر)

ما6لي):))))))))))))))
من  لرأسمال)  لرفع 
إلى) درهم  (511.111.11 من)
بادماج) درهم  (2.511.111.11
درهم) ((.311.111.11 بقيمة) أرباح 
بمبلغ) للشركاء) و لحساب  لجاري 
بين) موزعة  درهم  (711.111.11

 لشركاء)على كالتالي:
بسالم  لحسين) ) لسيد  (-

611.111.11)درهم
أحمد) بسالم  -) لسيد 

611.111.11)درهم
سعيد) بسالم  ( -) لسيد)

411.111.11)درهم
حياة) آ6ت  لحاج  -) لسيدة 

411.111.11)درهم
بعد هذه  لزيادة)،)تم تحد6د رأس)
درهم) (2.511.111.11 بمبلغ)  ملال 
25.111)حصة   تماعية) مقسم إلى)
مقسمة) (، حصة) لكل  درهم() ((11(

على  لشركاء)كالتالي).

بسالم  لحسين) -) لسيد 

751.111.11)درهم

أحمد) بسالم  -) لسيد 

751.111.11)درهم

سعيد) بسالم  -) لسيد 

511.111.11)درهم

حياة) آ6ت  لحاج  -) لسيدة 

511.111.11)درهم

تنقيح  لنظام  ألسا�سي.

تـم  ال6ـد ع) (  ال6ـد ع  لقـانــونــي:)

لـدى) بكتـابـة  لضبط   لقـانـونـي 

بتـاريخ) ( بانزكان)  ملحكـمـة  البتد ئية 

28/01/2022)تحت رقم)89) 

في  لسجل  لتجاري:) رقم  لتقيد 

في  لسجل  لتجاري) تم  لتعد6ل 

تحت) ( بانزكان) للمحكمة  البتد ئية 

رقم))22)بتاريخ)28/01/2022

للخــــــال صــــــــــــة و  لتـذ كيــــــــــر

مـكـتـ4  لحـسـابـات  نــفــوفـسـك

286I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

ARIZAL SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 Angle(Bd(Teldi(et(Rue(de

Marrakech – Q.I. Agadir(Maroc

« ARIZAL SARL  «

 ملقـر  ال تـمـاعي :  رقم 8 شارع أحمد 

 ملنصور  لذهبي حي  لد خلة  كاد6ر

 لسجل  لتجاري رقم : 7699

عقد  لجمع  لعام) بمقت�سى 

بين)  الستثنائي بتاريخ)2021/01/18)

شركاء)»)ARIZAL SARL«)تقرر ما6لي):))))))))))))))

و) تعيين  لسيد  حريز شكي4  (

 لسيد  حريز طارق كمسيف6ن للشركة)

ملدة غيف محدودة.

)تنقيح  لنظام  ألسا�سي).

تـم  ال6ـد ع) (  ال6ـد ع  لقـانــونــي:)

لـدى) بكتـابـة  لضبط   لقـانـونـي 

بتـاريخ) ( باكاد6ر)  ملحكـمـة  لتجارية 

28/01/2022)تحت رقم)18294) .

في  لسجل  لتجاري:) رقم  لتقيد 
في  لسجل  لتجاري) تم  لتعد6ل 
للمحكمة  لتجارية باكاد6ر))تحت رقم)

318)بتاريخ)28/01/2022
للخــــــال صــــــــــــة و  لتـذ كيــــــــــر

مـكـتـ4  لحـسـابـات  نــفــوفـسـك

287I

IBK(Consulting

LAMANTTE FOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

IBK(Consulting
 Avenue(Al(mouqawama

 Immeuble(Yassmine(Bloc(A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
LAMANTTE FOOD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لخو رزمي 

3 محل 6 بلوك 1) تيليال  كاد6ر - 
81651  كاد6ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
51257

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LAMANTTE FOOD
غرض  لشركة بإ6جاز):) ملجزرة

 لفندقة
توزيع  ملنتجات  لغذ ئية.

(: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لخو رزمي)3)محل)6)بلوك)1))تيليال)

 كاد6ر)-)81651) كاد6ر  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2736

 لسيد محمد سعيد سالمي)):))511 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 511 ( (: مستكفي) ناد6ة   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

سالمي)) سعيد  محمد   لسيد 

حي  در ر فيال  القتصاد6ة) عنو نه) ()
81651) كاد6ر) ( تيكوين) ((46 رقم)

 ملغرب.

 لسيدة ناد6ة مستكفي عنو نه) ()

 (46 حي  در ر فيال  القتصاد6ة رقم)

تيكوين))81651) كاد6ر  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

سالمي)) سعيد  محمد   لسيد 

حي  در ر فيال  القتصاد6ة) عنو نه) ()
81651) كاد6ر) ( تيكوين) ((46 رقم)

 ملغرب

 لسيدة ناد6ة مستكفي عنو نه) ()

 (46 حي  در ر فيال  القتصاد6ة رقم)

تيكوين))81651) كاد6ر  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

أكتوبر) (28 بتاريخ) (  لتجارية باكاد6ر)

)212)تحت رقم)18319).

288I

JEBBOUR ABDELGHANI

AL MOURABIT BUILDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

JEBBOUR ABDELGHANI

15 شارع  ملسيفة  تلخضر ء  قامة 

سفيف رقم 4) ، 91111، طنجة 

 ملغرب

AL MOURABIT BUILDING شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 نفا  قامة ماريا ) - 91111 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(23859

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 AL (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MOURABIT BUILDING
منعش) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
و  شغال) -) شغال  لبناء) عقاري)

مختلفة).
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شارع  نفا)
 قامة ماريا)) - 91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 61 ( (: (  لسيد عالء) لد6ن  ملر بط)

حصة بقيمة)5.111)درهم للحصة).
 (1 ( (: عدولة)  لسيدة  سمهان 

حصة بقيمة)5.111)درهم للحصة).
1))حصة) ( (:  لسيدة هبة  ملر بط)

بقيمة)5.111)درهم للحصة).
1))حصة) ( (:  لسيدة ندى  ملر بط)

بقيمة)5.111)درهم للحصة).
حصة) ((1 ( (:  لسيد  اد  ملر بط)

بقيمة)5.111)درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عالء) لد6ن  ملر بط)  لسيد 
 (13 فيال) مجمع  لسالم  عنو نه) ()
طنجة) (91111 ( طريق  شقار طنجة)

 ملغرب.
 لسيدة  سمهان عدولة عنو نه) ()
مجمع  لسالم فيال)13))طريق  شقار)

طنجة))91111)طنجة)) ملغرب.
عنو نه) () هبة  ملر بط   لسيدة 
مجمع  لسالم فيال)13))طريق  شقار)

طنجة))91111)طنجة  ملغرب.
عنو نه) () ندى  ملر بط   لسيدة 
مجمع  لسالم فيال)13))طريق  شقار)

طنجة))91111)طنجة)) ملغرب.
عنو نه) ()  لسيد  اد  ملر بط 
مجمع  لسالم فيال)13))طريق  شقار)

طنجة))91111)طنجة)) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عالء) لد6ن  ملر بط)  لسيد 
 (13 فيال) مجمع  لسالم  عنو نه) ()
طنجة) (91111 طنجة) طريق  شقار 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)7)2513.
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AUDEC EXPERTISE

ART LOG MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard(Zerktouni, ,223
 7éme(étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca(Maroc
ART LOG MAROC شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 4 ، و د 
زيز ، شقة 7 ،  لدور 3، أكد ل،  - 

1111)  لرباط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(57383

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (23
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 ART (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LOG MAROC
غرض  لشركة بإ6جاز):)شر ء)وبيع)
وتصميم) تصنيع  وتصد6ر  و ستيف د 
مختلفة.) لتجارة  لدولية) منتجات 

و ستشار ت سلسلة  لتوريد.

و د) (، (4 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- ( أكد ل،) (،3 ،) لدور) (7 شقة) (، زيز)

1111)) لرباط  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة حفيدة بن سعود):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

سعود) بن  حفيدة   لسيدة 
شارع  لحاج  لد وي) ((7 عنو نه) ()

 (1111 ( (، شارع محمد  لخامس) (،

 لرباط  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

سعود) بن  حفيدة   لسيدة 
شارع  لحاج  لد وي) ((7 عنو نه) ()

 (1111 ( (، شارع محمد  لخامس) (،

 لرباط  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بالرباط)  لتجارية 

2122)تحت رقم)-.

291I

FINCOSA MARRAKECH

CASA CENTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 

رقية عمارة 81) بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 41111، مر كش 

 ملغرب

CASA CENTER  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 رقم 

2 عمارة 51 طريق عين  لسمن حي 

 لنخيل - 31111 فاس  ملغرب.

تعيين مسيف  د6د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4275(



2737 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (212( 6ونيو) (((  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 

 لحيوني  حمد كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (17 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)107/022.

29(I

 ئتمانية بوعرفة

 STE INASOL DAHMANI
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 ئتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة  لد ر  لبيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 211)6، بوعرفة  ملغرب

 STE INASOL DAHMANI SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 55) مكرر  

تجزئة  لطوبة 2 بوعرفة - 211)6 

بوعرفة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1(3

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((3

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.INASOL DAHMANI SARL

:) شغال) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبناء)و شغال  خرى).)تا ر معد ت أو)

لوحات للطاقة  لشمسية.

 (55 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- بوعرفة) (2 تجزئة  لطوبة) ( مكرر)

211)6)بوعرفة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد دحماني عبد  لقادر):))611 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 211 ( (: محمد) دحماني   لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

فاطمة  لزهر ء) دحماني   لسيدة 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (211   :

للحصة.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عبد  لقادر) دحماني   لسيد 
عنو نه) ()66)تجزئة  ملقاومة))211)6 

بوعرفة  ملغرب.
 لسيد دحماني محمد عنو نه) ()
بوعرفة) (6(211 ( تجزئة  ملقاومة) (66

 ملغرب.
فاطمة  لزهر ء) دحماني   لسيدة 
عنو نه) ()66)تجزئة  ملقاومة))211)6 

بوعرفة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لقادر) دحماني   لسيد 
عنو نه) ()66)تجزئة  ملقاومة))211)6 

بوعرفة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بفجيج)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)06/2022.
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LA DILIGENCE COMPTABLE

SUGAR DELIGHTS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
6) زنقة عبد  لعزيز  لثعالبي شارع 
عالل بن عبد هللا  لطابق  لثاني 
 ملكت4 رقم 4) فاس ، 31111، 

فاس  ملغرب
SUGAR DELIGHTS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 

23 متجر رقم ) أناس 4 طريق عين 
 لشقف - 31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

71999

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (17

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SUGAR DELIGHTS

و) مقهى  (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

تنظيم  لحفالت و ممون  لحفالت).

عمارة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

طريق عين) (4 أناس) (( متجر رقم) (23

 لشقف)-)31111)فاس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

11.111,11))درهم،)مقسم كالتالي:

((: نور  ملهدى  بقوي)  لسيدة 

درهم) ((11,11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
نور  ملهدى  بقوي)  لسيدة 

ثورية  لشقة) تجزئة  (22 عنو نه) ()

فاس) (31111 طريق عين  لشقف) (7

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
نور  ملهدى  بقوي)  لسيدة 

ثورية  لشقة) تجزئة  (22 عنو نه) ()

فاس) (31111 طريق عين  لشقف) (7

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)362.
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afaqconseil

H2KA PROMOTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
H2KA PROMOTION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  دم 

)2  لقسمة  ملفرزة 28  لطابق 3 
طريق محمد الخسمي رقم )3 ز وية 
8) زنقة  لشيخ ربحي حي 6وسف 
بن تاشفين كليز - 41111 مر كش 

مغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.96335

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 6نا6ر) ((7 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
بن) )ة() حمد  تفويت  لسيد)
 لعودة)24)حصة   تماعية من أصل)
)ة()كريم) ) لسيد) 43))حصة لفائدة)
6نا6ر) ((7 بتاريخ)  لشر 6بي  لحسيني 

.2122
بن) )ة() حمد  تفويت  لسيد)
 لعودة)24)حصة   تماعية من أصل)
)ة() نس) ) لسيد) 43))حصة لفائدة)

 لبف وي بتاريخ)7))6نا6ر)2122.
بن) )ة() حمد  تفويت  لسيد)
 لعودة)24)حصة   تماعية من أصل)
43))حصة لفائدة)) لسيد))ة()هشام)

 لد ني بتاريخ)7))6نا6ر)2122.
بن) )ة() حمد  تفويت  لسيد)
 لعودة)24)حصة   تماعية من أصل)
عبد) )ة() ) لسيد) حصة لفائدة) ((43
6نا6ر) ((7  للطيف بن  لعودة بتاريخ)

.2122
بن) )ة() حمد  تفويت  لسيد)
 لعودة)24)حصة   تماعية من أصل)
عمر) )ة() ) لسيد) 43))حصة لفائدة)

 ملجرب بتاريخ)7))6نا6ر)2122.



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2738

تفويت  لسيد))ة() حمد بن  لعودة)
 (43 حصة   تماعية من أصل) (23
عبد لحق) )ة() ) لسيد) حصة لفائدة)

 6ت حدو بتاريخ)7))6نا6ر)2122.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32289).
294I

marrakech(finance

IHOSPITALITY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

marrakech(finance
 Av(Allal(el(fassi(imm(atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
IHOSPITALITY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 
 لصفوة مكت4 رقم 6)  لطابق 2 
ز وية شارع عالل  لفا�سي ويعقوب 
 ملنصور  - 41111 مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.92(25
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 6نا6ر) (1( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
حمزة  سالم)) )ة() تفويت  لسيد)
من) حصة   تماعية  (751  ميفش)
) لسيد) لفائدة) حصة  (5.111 أصل)
)ة()منيف و هري بتاريخ))1)6نا6ر)2122.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
6نا6ر) (3( بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)43)).
295I

INJAZ ALUM

INJAZ ALUM
إعالن متعدد  لقر ر ت

INJAZ ALUM
و دة ، زنقة محمد عبدو عمارة 

 لسعادة بلوك C  لطابق  ألول رقم 
)1 و دة ، زنقة محمد عبدو عمارة 
 لسعادة بلوك C  لطابق  ألول رقم 

)1، 61111، و دة  ملغرب

INJAZ ALUM »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: و دة، 

58) تجزئة  لبلد6ة سوق لخميس 

الز ري - 61111 و دة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.22163

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)14)مارس)))21

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

و دة،) تحويل  ملقر  ال تماعي  لى 
 لحي  لصناعي تجزئة  لبستان)3)رقم)

(92

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

من) ( 51)حصة بصفة نهائية) تفويت)

محمد  لى  لسيد) سلماني   لسيد 

 رعمان عبد هللا

قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)

تحد6ث  لقانون  ألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

على) 6نص  ):) لذي  رقم) بند 

ما6لي:4

بند رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

6-7

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((6 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

3)21)تحت رقم)45.

296I

 لناظور للحسابات

MEDITOP TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 لناظور للحسابات

شارع  الميف سيدي محمد  لحي 

 الد ري سيتي  ملحمد6ة بلوك د 

 لطابق  لثاني رقم 5 ، 62111، 

 لناظور  ملغرب

 MEDITOP TRANS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي سيدي 
عثمان رقم  53) ز 6و  لناظور 

62111  لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2345(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (16
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MEDITOP TRANS
-نقل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغيف.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
سيدي عثمان رقم))53))ز 6و  لناظور)

62111) لناظور  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: علي)  لسيد  ليز6دي 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () علي   لسيد  ليز6دي 
دو ر  والد منصور  والد ستوت ز 6و)

62111) لناظور  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () علي   لسيد  ليز6دي 
دو ر  والد منصور  والد ستوت ز 6و)

62111) لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)4))6نا6ر)

2122)تحت رقم)72.
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marrakech(externalisation

Secokech
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

marrakech(externalisation
 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn
 aicha  résidence(excel(sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc

Secokech  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 215 
ثالثا  لحي  لصناعي سيدي غانم 
مر كش - 41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2(975
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. Secokech
*در سة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
وتسويق وتصنيع وتصنيع  ملنسو ات)
و لجلود و ملو د  لبالستيكية و ملالبس)
وحقائ4  ليد و ملحافظ أو  ألكياس)
و لبياضات) من  لقماش   ملصنوعة 

 ملنزلية
أو) من  لجلد  مود6الت  شر ء) (*
من  لد  لغز ل) (،  لجلد  لصناعي)
(، أحزمة) أو  لجلد  ملدبوغ  لصناعي:)

أحذ6ة)،)حقائ4 6د)،)مالبس
*)شر ء)مصوغات فاخرة:)عقود)،)
أساور)،)بيوتر)،)سيف ميك)،)نحا�سي)،)

أحزمة بالستيكية
/) ملبيعات) * لتجارة  إللكتفونية)
)منصة) عبف  إلنتفنت) و لتسويق 
(، ،) لخدمات) ،) ملز د ت)  لصفقات)

(B2B(،(B2C
*) ستيف د وتصد6ر وبيع  ألصناف)

 ملذكورة أعاله بالتجزئة
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أي) في  حصة  على  * الستحو ذ 

شركة ذ ت غرض مشابه أو مرتبط

،) ميع) تحد6ًد ) أكثف  *وبشكل 

أو) أو  ملالية   ملعامالت  لتجارية 

 ألور ق  ملالية أو  لعقار ت)،) لتي تتم)

على  لحساب  لحصري للشركة و لتي)

6ُرجح أن تعزز غرض  لشركة..

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

215)ثالثا  لحي  لصناعي سيدي غانم)

مر كش)-)41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 51.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 51 ( (: نطاح) بناني  خالد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

((: نطاح) بناني   لسيد  سماعيل 

451)حصة بقيمة)11))درهم للحصة)

 .

 51 (: نطاح) بناني  خالد   لسيد 

بقيمة)11))درهم.

(: نطاح) بناني   لسيد  سماعيل 

451)بقيمة)11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد خالد بناني نطاح عنو نه) ()

تاركة) ((1( رقم) (( تجزئة  وهر)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.

نطاح) بناني   لسيد  سماعيل 

رقم) شارع  لحسن  لثاني  عنو نه) ()

مر كش) (41111 مر كش) 35) ليز 

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد خالد بناني نطاح عنو نه) ()

تاركة) ((1( رقم) (( تجزئة  وهر)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (21 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)983)3).
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CABINET EL HAMMOUTI

OMRANE PRO SERVICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET EL HAMMOUTI

شارع  لخرطوم رقم )5  لناظور ، 

62111،  لناظور  ملغرب

OMRANE PRO SERVICE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 لثانوية  لجد6دة بني أنصار ص.ب 

511  - 62111   لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23487

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((9

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.OMRANE PRO SERVICE

بيع) (- (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

وتركي4 و إصالح و  ستيف د مستلزمات)

 ملكات4 و  ملعد ت  ملكتبية.

بيع و تجهيز و  سيف د و صيانة) (- 

و إصالح معد ت و تجهيز ت  إلتصاالت)

و  لهاتفية و ملر قبة و ميع  ملعد ت)

 لتقنية و لعلمية  لدقيقة.

بيع  ألدو ت) و  ور قة  و  مكتبة  (-

 ملدرسية و  لطباعة.

-)صناعة وبيع  أللبسة و لسجاد.

-) لتموين  ملطعمي.

-) لتجارة  لحرة.

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

ص.ب) أنصار  بني   لثانوية  لجد6دة 

511  - 62111)) لناظور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لفاضل ز كي):))511)حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: محمد) شنحيح   لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () ز كي   لسيد  لفاضل 
 (4 رقم) موالي  سماعيل  شارع 

62111) لناظور  ملغرب.
عنو نه) () محمد   لسيد شنحيح 
بني  نصار) حي  لثانوية  لجد6دة 

62151) لناظور  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () ز كي   لسيد  لفاضل 
  (4 رقم) موالي  سماعيل  شارع 

62111) لناظور  ملغرب
عنو نه) () محمد   لسيد شنحيح 
بني  نصار) حي  لثانوية  لجد6دة 

62151) لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)26)6نا6ر)

2122)تحت رقم)62).
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موروكو كومبتونس  كاونت

OMIKRON
إعالن متعدد  لقر ر ت

موروكو كومبتونس  كاونت
شقة 7)  لطابق 4 برج منارة 2 

مدخل   شارع عبد  لكريم  لخطابي 
، 41111، مر كش  ملغرب

OMIKRON »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي:  شارع 
عبد  لكريم  لخطابي برج  ملنارة 2 

دخول مركز  ألعمال في  لطابق  ألول 
 لشقة marakish  3 - - مر كش  

 ململكة  ملغربية.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(11187

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
)212)تم  تخاذ) 4))د نبف)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:
نقل  ملكت4) قرر  لجمع  لعام 
ء) في مر كش) (

ً
 ملسجل  ملو ود أصال

مركز عبد  لكريم  لخطابي للشؤون)
برج  ملنارة  لثاني في  لطابق  ألول إ3 
إلى  لعنو ن  لجد6د:) لطابق  لسفلي)
زيتون) رياض  د6رب  امع  (27 رقم)

لكد6م مد6نا مر كش.
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
 لسيد حسين بوروحية يستقيل من)

منصبه كمسيف.
قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
من) بيليفي  ستيفانو  تعيين  لسيد 
بطاقة) حامل  (،  لجنسية  إل6طالية)
،)ولد في) (N111781X  لتسجيل رقم)
فيال فريدة) ( ويقيم في) (06/10/1977

رقم)7)منطقة تاركة
قر ر رقم)4:) لذي 6نص على ما6لي:)
سيتولى  لسيد ستيفانو بيليفي توقيع)

 لشركة.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)5:) لذي 6نص على ما6لي:)

 ملادة)5:) ملكت4  لرئي�سي
على) 6نص  2):) لذي  رقم) بند 
تعيين  ملد6رين) (- ((2 ما6لي:) ملادة)

وصالحياتهم
على) 6نص  25:) لذي  رقم) بند 

ما6لي:) ملادة)25)-)تعيين أول مدر ء
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (21 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم))97)3).
311I

NOUVAFISC

BALEALI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

NOUVAFISC
عمارة بولهد6ر شارع  ملقاومة  6ت 
ملول  نزكان ، 81651،  نزكان 

 ملغرب
BALEALI شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 614 
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مكرر تجزءة  6ت سعيد  6ت ملول - 

86351  6ت ملول  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(7565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (21(8 نونبف) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BALEALI

نقل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبضاءع للغيف-) لتصدر و الستيف د.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)رقم)614 

مكرر تجزءة  6ت سعيد  6ت ملول)-)

86351) 6ت ملول  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  علي هالل):))111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  علي هالل))عنو نه) ()لوك)

ملول) حي  ملسيفة  6ت  ((7( رقم) د 

86352)أ6ت ملول  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  علي هالل عنو نه) ()لوك)

ملول) حي  ملسيفة  6ت  ((7( رقم) د 

86352)أ6ت ملول  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

د نبف) ((( بتاريخ) (  البتد ئية بانزكان)

8)21)تحت رقم)3977.

31(I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

SOUHAJ CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.(2

FES ، 30000، FES(MAROC
SOUHAJ CAR  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 52، 
شارع  لحسن  لتاني  لطابق 2، 

م.ج فاس - 31111 فاس  ململكة 
 ملغربية.

تعيين مسيف  د6د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.36(23
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2122 6نا6ر) ((7  ملؤرخ في)
مسيف  د6د للشركة  لسيد)ة()سحور)

نبيل كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (24 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)351/22.
312I

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة  لعيون  لساقية)

 لحمر ء

SALIMI CLIM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة 
 لعيون  لساقية  لحمر ء

صندوق  لبف6د 2266 ، 71111، 
 لعيون  ملغرب

SALIMI CLIM شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
عبد  لكريم  لخطابي عمارة  لولجة 
حي  لفد ء كاطالونيا رقم  ملحل 2 
 لعيون - 71111  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36159

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( فبف 6ر) (23

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SALIMI CLIM

-تركي4) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

مكيفات وغرف باردة.

))-)تركي4  أللو ح  لشمسية.

))-)تركي4 سخانات  ملياه بالطاقة)

 لشمسية.

))-)تركي4 حمامات  لسباحة.

))-) لسباكة

-)منتجات صحية.).

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شارع عبد)

حي) عمارة  لولجة   لكريم  لخطابي 
 لفد ء)كاطالونيا رقم  ملحل)2) لعيون)

- 71111) لعيون  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: محمد) سليمي   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () محمد  سليمي   لسيد 
 ((1 رقم) (717 تجزئة) حي  لقدس 

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () محمد  سليمي   لسيد 
 ((1 رقم) (717 تجزئة) حي  لقدس 

 لعيون)71111) لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

أبريل) (17 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

)212)تحت رقم)1084/2021.

313I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

SAIS DISC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.(2

FES ، 30000، FES(MAROC

SAIS DISC شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 73 

قطعة 49 تجزئة توفيق، طريق 

صفرو فاس - 31111 فاس  ململكة 

 ملغربية.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.234(9

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2122 6نا6ر) (13  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (SAIS DISC

 ((1.111 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم)

طريق) تجزئة توفيق،) (49 قطعة) (73

فاس  ململكة) (31111 (- صفرو فاس)

 ملغربية نتيجة لعدم  ستأناف نشاط)

 لشركة.

و عين:

و) ) لسفياني  حسن)  لسيد)ة()

عنو نه) () لجنان)))فيال ب2) ألندلس)

فاس) (31111 فاس) عين  لشقف 

 ململكة  ملغربية كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

 73 وفي رقم) (2122 6نا6ر) (13 بتاريخ)

طريق) توفيق،) تجزئة  (49 قطعة)

فاس  ململكة) (31111 (- صفرو فاس)

 ملغربية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (24 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)352/022.

314I
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CABINET EL HAMMOUTI

FLUGEL CONSTRUCTION

إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET EL HAMMOUTI

شارع  لخرطوم رقم )5  لناظور ، 

62111،  لناظور  ملغرب

 FLUGEL CONSTRUCTION

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 

 ملسيفة  لخضر ء رقم 36) بني أنصار 

- -  لناظور  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2(785

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)28)د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

تفويت  لسيد) على  تمت  ملصادقة 

حصة) (511 د ني شكيف ما مجموعه)

كما) (28/12/2021   تماعية بتاريخ)

311)حصة لفائدة  لسيد عميف) 6لي:)

لفائدة  لسيد) حصة  (211 و) سعيد 

عميف عمر.

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

تمت  ملصادقة على  ستقالة  لسيد)

تسييف  لشركة) مهام  شكيفمن  د ني 

و تم تعيين  لسيد عميف عمر كمسيف)

للشركة ملدة غيف محدودة.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)

رأس مال  لشركة.

على) 6نص  2):) لذي  رقم) بند 

ما6لي:) لتسييف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)24)6نا6ر)

2122)تحت رقم)37).

315I

Soft(finances(sarl

 MANAGEMENT CARRIERE
TRANSPORT ET TRAVAUX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

Soft(finances(sarl
شارع بئف أنزر ن عمارة زين4 رقم 4 ، 

6111)، سيدي قاسم  لغرب
 MANAGEMENT CARRIERE
 TRANSPORT ET TRAVAUX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 
 ملعاريف قيادة  ملر بيح - 6121) 

 رف  مللحة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2915(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((4
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 MANAGEMENT CARRIERE

.TRANSPORT ET TRAVAUX
نقل) (- (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع للغيف
-مقاولة لألشغال  ملختلفة و  لبناء

- ستغالل  ملقالع.
دو ر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 (6121 (- قيادة  ملر بيح)  ملعاريف 

 رف  مللحة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد سليم فؤ د):))111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد سليم فؤ د عنو نه) ()دو ر)
 ملعاريف قيادة  ملر بيح  رف  مللحة)

6121)) رف  مللحة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد سليم فؤ د عنو نه) ()دو ر)
 ملعاريف قيادة  ملر بيح  رف  مللحة)

6121)) رف  مللحة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) (  البتد ئية بسيدي قاسم)

6نا6ر)2122)تحت رقم)8).
316I

Cabinet(Comptable(Azmani(Mounsef

 SALLE D›EVENEMENT EL
HOURFI

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 Cabinet(Comptable(Azmani
Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

 SALLE D›EVENEMENT EL
HOURFI شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 
 ألول  لطريق  لوطنية رقم 2 

تار يست 32111  لحسيمة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(17

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 SALLE(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.D’EVENEMENT EL HOURFI

ممون) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
 لحفالت

 لتجارة بجميع أنو عها
.

:) لطابق) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 2 رقم)  ألول  لطريق  لوطنية 
تار يست)32111) لحسيمة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: محمد)  لسيد  لحرفي 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () محمد   لسيد  لحرفي 
شارع  لناظور تجزئة  لزر د تر يست)

32111) لحسيمة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () محمد   لسيد  لحرفي 
شارع  لناظور تجزئة  لزر د تر يست)

32111) لحسيمة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (8 بتاريخ) ( بتار يست)  البتد ئية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)-.
317I

 ألستاذ معتمد أحمد

ديلتا فو ايمو
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ألستاذ معتمد أحمد
ز وية زنقة  بن عائشة وزنقة طارق 
 بن زياد, عمارة  كسيلسيور  لطابق 
 ألول رقم 7  يليز ، 41111، مر كش 

 ملغرب
د6لتا فو  6مو شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عبد 

 لكريم  لخطابي, زنقة حسن بن 
 مبارك  قامة  لخطابية عمارة ب 
 لطابق  الول  لشقة 3  - 41111 

مر كش  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
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محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2(667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (31

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

د6لتا) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

فو  6مو.

:) نشطة) بإ6جاز) غرض  لشركة 

تجار  لعقار ت.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

حسن) زنقة  عبد  لكريم  لخطابي,)

عمارة) بن  مبارك  قامة  لخطابية 

 41111 -  3 ب  لطابق  الول  لشقة)

مر كش  ملغرب).

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

11))حصة) ( (: (  لسيد فريد عميف)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 78 عنو نه) () عميف  فريد   لسيد 

د6نين)) (59221 ( بيفنارد) الز ر  شارع 

فرنسا.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 78 عنو نه) () عميف  فريد   لسيد 

د6نين) (59221 بيفنارد) الز ر  شارع 

فرنسا

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (16 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)536)3).

318I

INJAZ ALUM

INJAZ ALUM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

INJAZ ALUM
 زنقة محمد عبدو عمارة  لسعادة 

بلوك C  لطابق  ألول رقم )1 و دة  
، 61111، و دة  ملغرب

INJAZ ALUM شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي و دة، 
58) تجزئة بلد6ة سوق لخميس 

الز ري - 61111 و دة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.22163

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( 6ونيو) (28 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
أحمد) أزهاري  )ة() تفويت  لسيد)
 51 أصل) من  حصة   تماعية  (51
عبد هللا) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

 رعمان بتاريخ)16)6ونيو)1)21.
)ة()محمد سلماني) تفويت  لسيد)
 51 أصل) من  حصة   تماعية  (51
حصة لفائدة)) لسيد))ة()صالح  لد6ن)

مومني بتاريخ)28)6ونيو)1)21.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
6وليوز) (17 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

1)21)تحت رقم)771.
319I

RIM FINANCIAL

RAOU TOURS  راو تورز
إعالن متعدد  لقر ر ت

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE(MEHDI 248 BD
 EMILE(ZOLA 2 EME(ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

ر و تورز  RAOU TOURS »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: مجموعة 
 لتقدم  ج ح7)-2  لطابق 2 سيدي 
برنو�سي   - 45)21  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.4333(5
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)24)6نا6ر)2122
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
حصة) (511 ( تفويت) على   ملو فقة 
  تماعية من طرف  لسيدة سميفة)

بعال  لى  لسيد رحال رؤوف)
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
على  ستقالة  لشريكة)  ملو فقة 
مهامها) من  بعال  سميفة   لسيدة 

كمسيفة للشركة
قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
من) للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لى)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة))ذ ت)

 لشريك  لوحيد
قر ر رقم)4:) لذي 6نص على ما6لي:)

تحيين  لقانون  السا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

 لشكل  لقانوني للشركة
بند رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)

 لر سمال  ال تماعي
بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)

 لحصص  ال تماعية
على) 6نص  5):) لذي  رقم) بند 

ما6لي:)تسمية  لشريك
على) 6نص  6):) لذي  رقم) بند 

ما6لي:)صالحيات  لشريك)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)78)1)8.
3(1I

 ألستاذ معتمد أحمد

تعمير اسيت ماناجمنت
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ألستاذ معتمد أحمد
ز وية زنقة  بن عائشة وزنقة طارق 
 بن زياد, عمارة  كسيلسيور  لطابق 

 ألول رقم 7  يليز ، 41111، مر كش 
 ملغرب

تعميف  سيت مانا منت شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي مز رع دو ر 

 مزرو  لفوقاني  ماعة تمزوزت 
وقيادة سيدي عبد هللا غياث  قليم 

 لحوز - 41111 مر كش  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2(737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (14
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
تعميف) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

 سيت مانا منت.
:) نشطة) بإ6جاز) غرض  لشركة 

تجارة  لعقار ت.
مز رع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
دو ر  مزرو  لفوقاني  ماعة تمزوزت)
وقيادة سيدي عبد هللا غياث  قليم)

 لحوز)-)41111)مر كش  ملغرب).
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
أحمد) بن  حميد  بن  علي   لسيد 
 (11 حصة بقيمة) ((.111 ( (:  لحربي)

درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
أحمد) بن  حميد  بن  علي   لسيد 
دو ر  مزرو) مز رع  عنو نه) ()  لحربي 
وقيادة) تمزوزت   لفوقاني  ماعة 
سيدي عبد هللا غياث  قليم  لحوز)

41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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أحمد) بن  حميد  بن  علي   لسيد 

دو ر  مزرو) مز رع  عنو نه) ()  لحربي 

وقيادة) تمزوزت   لفوقاني  ماعة 
سيدي عبد هللا غياث  قليم  لحوز)

41111)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((2 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)663)3).

3((I

DICKSSON(BUSINESS(&(LAW(FIRM

TIGRE HOUSE
إعالن متعدد  لقر ر ت

 DICKSSON(BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE(JEAN(JAURES 23 23

 RUE(JEAN(JAURES، 20060،

Casablanca(Maroc

TIGRE HOUSE »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 71)، 

شارع  لزرقطوني - 21111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(36667

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)21)د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

سهم) ((511 بيع) على  ).) ملو فقة 

سعيد«) بوقنوف  » لسيد  قبل) من 

لشركة«)بلو فوكس«

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

2.) عتماد  لنظام  ألسا�سي  ملعدل)

للشركة.

بند رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

 لشكليات و لصالحيات.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1698)8.

3(2I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

DAKHLA EMERALD BAY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 

صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب

DAKHLA EMERALD BAY  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لعركوب رقم )7724-1 - 73111 

 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. DAKHLA EMERALD BAY

:) د رة) بإ6جاز) غرض  لشركة 

وتشغيل وحدة فندقية.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 73111  -  1(-7724 رقم)  لعركوب 

 لد خلة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: فريجي) نعيمة   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة نعيمة فريجي عنو نه) ()2 
1111)) لرباط) شارع  مليليا  لعرفان)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة نعيمة فريجي عنو نه) ()2 
1111)) لرباط) شارع  مليليا  لعرفان)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 19 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

د نبف))212)تحت رقم)2112.
3(3I

afaqconseil

NADAR IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
NADAR IMMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي تاركة 
رقم 365 مر كش - 41111 مر كش 

مغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.99133

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 6نا6ر) ((7 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
بن) )ة() حمد  تفويت  لسيد)
 لعودة)23)حصة   تماعية من أصل)
)ة()كريم) ) لسيد) 44))حصة لفائدة)
6نا6ر) ((7 بتاريخ)  لشر 6بي  لحسيني 

.2122
بن) )ة() حمد  تفويت  لسيد)
 لعودة)23)حصة   تماعية من أصل)
)ة() نس) ) لسيد) 44))حصة لفائدة)

 لبف وي بتاريخ)7))6نا6ر)2122.
بن) )ة() حمد  تفويت  لسيد)
 لعودة)24)حصة   تماعية من أصل)
44))حصة لفائدة)) لسيد))ة()هشام)

 لد ني بتاريخ)7))6نا6ر)2122.

بن) )ة() حمد  تفويت  لسيد)
 لعودة)24)حصة   تماعية من أصل)
عبد) )ة() ) لسيد) حصة لفائدة) ((44
6نا6ر) ((7  للطيف بن  لعودة بتاريخ)

.2122
بن) )ة() حمد  تفويت  لسيد)
 لعودة)25)حصة   تماعية من أصل)
عمر) )ة() ) لسيد) 44))حصة لفائدة)

 ملجرب بتاريخ)7))6نا6ر)2122.
تفويت  لسيد))ة() حمد بن  لعودة)
 (44 حصة   تماعية من أصل) (25
عبد لحق) )ة() ) لسيد) حصة لفائدة)

 6ت حدو بتاريخ)7))6نا6ر)2122.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32336).

3(4I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

LWALYADI  TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب
LWALYADI  TRAVAUX شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لسالم 
رقم 23) - 73111  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
21249

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) ((1
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LWALYADI  TRAVAUX
:) ميع) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 شغال  لبناء)و شغال مختلفة.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
73111) لد خلة)  -  (23  لسالم رقم)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: 6مد ن)  لسيد  امع 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  امع 6مد ن عنو نه) ()حي)
تا6مة) زنقة  لساقية  والد   لكر�سي 

83114) والد تا6مة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  امع 6مد ن عنو نه) ()حي)
تا6مة) زنقة  لساقية  والد   لكر�سي 

83114) والد تا6مة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 23 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

د نبف))212)تحت رقم)28)2.

3(5I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

DAKHLA GLOBAL WATER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب
 DAKHLA GLOBAL WATER

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 لعركوب رقم )7724-1 - 73111 

 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) ((4

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DAKHLA GLOBAL WATER

غرض  لشركة بإ6جاز):)بيع أ هزة)

معالجة  ملياه وتكييفها.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 73111  -  1(-7724 رقم)  لعركوب 

 لد خلة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد محمد  لدحماني)):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد محمد  لدحماني))عنو نه) ()

 لد نمارك)4311)-) لد نمارك.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد  لدحماني))عنو نه) ()

 لد نمارك)4311)-) لد نمارك

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 24 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

د نبف))212)تحت رقم)45)2.

3(6I

TRACONMA

TRACONMA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

TRACONMA

 N° 15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(V.N ،

50060، MEKNES(MAROC

TRACONMA شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

 N° 15 وعنو ن مقرها  إل تماعي

 RUE TELEMCAN RESIDENCE

 GHITA(VN - 50060 MEKNES

.MAROC

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4258(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تقرر حل) 23)د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (TRACONMA

مقرها) وعنو ن  درهم  (91.111

 N° (5 RUE TELEMCAN(إل تماعي 

 RESIDENCE GHITA VN - 51161

MEKNES MAROC)نتيجة ل):)عدم)

تحقيق  لهدف من تأسيسها.

 N° (5 و حدد مقر  لتصفية ب)

 RUE TELEMCAN RESIDENCE

 GHITA VN - 51111 MEKNES

 .MAROC

و عين:

) لعزري و) عبد  لقادر)  لسيد)ة()
إقامة غيثة زنقة) ((5 رقم) عنو نه) ()

 51111 تلمسان  ملد6نة  لجد6دة)

مكناس  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2122)تحت رقم)41.

3(7I

fudiciare(comptable

ايمينيفري فارم
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

fudiciare(comptable
سوق  الربعاء  لغرب ، 4311)، 

سوق  الربعاء  لغرب  ملغرب
 6مينيفري فارم شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

 لداللحة  لقا6د موالي بوسلهام 
سوق  الربعاء  لغرب  - 4311) 

سوق  الربعاء  لغرب  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.26999

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 فبف 6ر) (1( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد))ة()سعسد)) لقليلي))
511)حصة   تماعية من أصل)511 
محمد)) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

 لقليلي))بتاريخ))1)فبف 6ر)2122.
و ال) ( غزالن) )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (511
مر د)) )ة() ) لسيد) حصة لفائدة) (511

 ملصباحس بتاريخ))1)فبف 6ر)2122.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
بسوق  الربعاء) لغرب))  البتد ئية 
رقم) تحت  (2122 6نا6ر) (27 بتاريخ)

.14/2022

3(8I

»Chêne Loti«)شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت)

شريك وحيد

CHÊNE LOTI SARL A
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

»Chêne Loti« شركة محدودة 
 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد

طنجة، ساحة كاسطيا  فر بي 
 لطابق  لثاني مكت4 رقم 33 ، 

tanger ،911(1  ملغرب
 Chêne Loti SARL A
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شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي كاسطيا، 
مكتي4  لفاربي  لطابق  لثاني مكت4 

رقم 33 - 1)911 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(24139

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (23
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 Chêne(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.Loti SARL A
:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعقاري.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)كاسطيا،)
مكتي4  لفاربي  لطابق  لثاني مكت4)

رقم)33 - 1)911)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
محمد  ألمين  لخمليطي)  لسيد 
شارع) (( ورياغل) بني  حي  عنو نه) ()
طنجة) (911(1  81 رقم)  لرئي�سي 

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
محمد  ألمين  لخمليطي)  لسيد 
شارع) (( ورياغل) بني  حي  عنو نه) ()
طنجة) (911(1  81 رقم)  لرئي�سي 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (3( بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)927.

3(9I

CABINET BENISSA

MANAFEI-E
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CABINET BENISSA

 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar

 Résidence(Al(Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

MANAFEI-E  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي حومة 

مرشان زنقة بني مصور زنقة 8 

طنجة - 91111 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2343(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (212( أكتوبر) (21 في)  ملؤرخ 

حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

رأسمالها) مبلغ  ( ( (MANAFEI-E

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

بني) زنقة  مرشان  حومة   إل تماعي 

مصور زنقة)8)طنجة)-)91111)طنجة)

 ملغرب نتيجة ل):)وقف  لنشاط.

حومة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

مرشان زنقة بني مصور زنقة)8)طنجة)

- 91111)طنجة  ملغرب.)

و عين:

) لعافية حسين) (   لسيد)ة()

حومة مرشان زنقة بني) و عنو نه) () (

91111)طنجة) 8)طنجة) مصور زنقة)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

تبليغ  لعقود محل  و    ملخابرة 

)و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((3 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)317.

321I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ATLANTISUD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب
ATLANTISUD شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي و د 
 لشياف رقم 232 - 73111  لد خلة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2151(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (14
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ATLANTISUD
إنتاج) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
وتصنيع ومعالجة و ستيف د وتصد6ر)
تصنيع) مو د  لبناء-) وتجارة  ميع 
وتسويق  ميع مو د ومعد ت  لبناء.

و د) حي  (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لشياف رقم)232 - 73111) لد خلة)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: و سو)  لسيد  بر هيم 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () و سو   لسيد  بر هيم 

 73111  232 رقم) و د  لشياف  حي 

 لد خلة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () و سو   لسيد  بر هيم 

 73111  232 رقم) و د  لشياف  حي 

 لد خلة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)90/2022.

32(I

CABINET BENISSA

YAKOUB SANITAIRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CABINET BENISSA

 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar

 Résidence(Al(Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

YAKOUB SANITAIRE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملنطقة 

 لصناعية كزنا6ة قطعة رقم 6)4 - 

91111 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.855(5

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (212( 6وليوز) (28 في)  ملؤرخ 

حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

مبلغ) ( (YAKOUB SANITAIRE
وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)

مقرها  إل تماعي  ملنطقة  لصناعية)

 91111  -  4(6 رقم) قطعة  كزنا6ة 

توقف) (: ل) نتيجة  طنجة  ملغرب 

 لنشاط.

و حدد مقر  لتصفية ب  ملنطقة)

 4(6 رقم) قطعة  كزنا6ة   لصناعية 

طنجة)-)91111)طنجة  ملغرب.)
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و عين:
و) علي  بن  (  لسيد)ة() بر هيم)
عنو نه) () ملنطقة  لصناعية كزنا6ة)
طنجة) (91111  4(6 رقم) قطعة 

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((3 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)316.

322I

SOCIETE SEL MAHDI SARL

SEL MAHDI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE SEL MAHDI SARL
 DR OULAD KHLALFA AIN
 CHEKEF(FES ، 31000، FES

MAROC
SEL MAHDI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر ولد 
كليفة عين شكف فاس - 111)3 

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67413
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (2121 د نبف) (13
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 SEL (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MAHDI
بيع  مللح) (: غرض  لشركة بإ6جاز)

بالجملة).
دو ر ولد) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 3(111 (- فاس) شكف  عين  كليفة 

فاس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد كاللي  دري�سي محمد):))811 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد كاللي  دري�سي عبد  لرحيم))
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (211   :

للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
محمد) كاللي  دري�سي   لسيد 
حي  لدومية تيسة تاونات)) عنو نه) ()

34111)تاونات)) ملغرب).
 لسيد كاللي  دري�سي عبد  لرحيم))
حي  لدومية تيسة تاونات)) عنو نه) ()

34111)تاونات)) ملغرب).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
محمد) كاللي  دري�سي   لسيد 
حي  لدومية تيسة تاونات)) عنو نه) ()

34111)تاونات)) ملغرب)
تم  إل6د ع  لقانوني ب-))بتاريخ)21 

أبريل))212)تحت رقم)951).
323I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

RIB CAF
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca(Maroc
RIB CAF شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لقدس 

زنقة 6 رقم 45   لطابق  لسفلي 
سيدي  لبفنو�سي - 1)216  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

531543
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 RIB (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CAF

تسويق) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

وتوزيع وتحميص  لبن.

للمطاعم) و ملعد ت  وبيع  ملو د  (

و ملقاهي)؛)مطاحن وآالت قهوة....

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
) لطابق) (45 رقم) (6 زنقة)  لقدس 

 216(1 (-  لسفلي سيدي  لبفنو�سي)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 711 ( (:  لسيد سليمان  با عري4)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 311 ( (: عري4) محمد  با   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عري4) سليمان  با   لسيد 
8)عين) ))زنقة) 3))سالومة) عنو نه) ()

 لسبع))21253) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

 لسيد محمد  با عري4 عنو نه) ()
عين  لسبع)) (8 زنقة) (( سالومة) ((3

21253) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عري4) سليمان  با   لسيد 
8)عين) ))زنقة) 3))سالومة) عنو نه) ()

 لسبع)21253) لد ر  لبيضاء) ملغرب

 لسيد محمد  با عري4 عنو نه) ()
عين  لسبع) (8 زنقة) (( سالومة) ((3

21253) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم))174)8.

324I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ARTISANT PRODUIT MER
LASARGA

شركة  لتضامن
تفويت حصص

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب
 ARTISANT PRODUIT MER

LASARGA شركة  لتضامن
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لسالم 

رقم 789) - 73111  لد خلة 
 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.831(
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 6نا6ر) ((8 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
زيكة) )ة() و د  تفويت  لسيد)
451)حصة   تماعية من أصل)611 
نور  لد6ن) )ة() ) لسيد) حصة لفائدة)

صفر بتاريخ)8))6نا6ر)2122.
زيكة) )ة() و د  تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  ((51
611)حصة لفائدة)) لسيد))ة()ميلود)

  دي بتاريخ)8))6نا6ر)2122.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 25 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)119/2022.
325I

 ETUDE MAITRE KAMAL OUTAGHANI 

NOTAIRE

AGRO LILLAS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

 ETUDE MAITRE KAMAL
OUTAGHANI NOTAIRE

 RUE(ALI(BEN(HRAZEM ، 13
20160، CASABLANCA(MAROC

AGRO LILLAS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
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 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 

بن حمد  برشيد  - 11)26  برشيد 
 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9177
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تم) (212( أبريل) ((2 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»4.991.111)درهم«)أي من)»1.111) 
عن) درهم«) (5.111.111« إلى) درهم«)
د6ون) مع  مقاصة  إ ر ء) ( (: طريق)
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف) (1( بتاريخ) ( ببفشيد)  البتد ئية 

)212)تحت رقم)224).
326I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ARTISANT PRODUIT MER
LASARGA

شركة  لتضامن
تعيين مسيف  د6د للشركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب
 ARTISANT PRODUIT MER

LASARGA  شركة  لتضامن
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لسالم 

رقم 789) - 73111  لد خلة 
 ملغرب.

تعيين مسيف  د6د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.831(
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2122 6نا6ر) ((8  ملؤرخ في)
مسيف  د6د للشركة  لسيد)ة()  دي)

ميلود كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)119/2022.
327I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

CHAKHMAN NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب
CHAKHMAN NEGOCE  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 
 لوحدة رقم )26 - 73111  لد خلة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
21547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((4
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. CHAKHMAN NEGOCE
توزيع) (- (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

وبيع  ميع  ملنتجات  لغذ ئية..
:) قامة) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
- 73111) لد خلة)  26(  لوحدة رقم)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لو حد نجيد):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
نجيد) عبد  لو حد   لسيد 
 (563 رقم) عنو نه) () لحي  لحسني 

73111) لد خلة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

نجيد) عبد  لو حد   لسيد 

 (563 رقم) عنو نه) () لحي  لحسني 

73111) لد خلة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)127/2022.

328I

malartci

SOCIETE PIN ATLAS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

malartci

 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI

 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

SOCIETE PIN ATLAS SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  المل 

رقم )8 بلوك ) قصبة تادلة - 

23351 قصبة تادلة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3(5

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 6نا6ر) (16 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

) شو) ( محمد) )ة() تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (2.451

5.111)حصة لفائدة)) لسيد))ة()عبد)

 لعالي حضري بتاريخ)16)6نا6ر)2122.
صبفي) ( فؤ د) )ة() تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (2.551

5.111)حصة لفائدة)) لسيد))ة()عبد)

 لعالي حضري بتاريخ)16)6نا6ر)2122.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 28 بتاريخ) (  البتد ئية بقصبة تادلة)

6نا6ر)2122)تحت رقم)27.

329I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

RMXSOLUTIONS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
RMXsolutions  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي ز وية 
شارع  حمد  لرفاعي و شارع الساركا - 

73111  لد خلة   ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
21415

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (28
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. RMXsolutions
تقد6م) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
في  ميع) للمقاوالت   الستشار ت 

 ملياد6ن
وكــذلـك كــل  لـعـمـلـيـات  لـتجــاريـة)
و  لـصـنـاعـيـة،) ملـنـقــوالت  لـعـقـاريـة و)
مـباشــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط   ملـالـيـة  لـتـي 
أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة  ملـذكــــورة)

أعـــــاله.
ز وية) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع  حمد  لرفاعي و شارع الساركا)-)

73111) لد خلة)) ملغرب).
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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عبلة))  لسيدة  لطالبي  لعلمي 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عبلة))  لسيدة  لطالبي  لعلمي 
علي) بن  زنقة  لحسين  (4 عنو نه) ()
1111)) لرباط) (  لوالد6ة  لسوي�سي)

 ملغرب).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبلة))  لسيدة  لطالبي  لعلمي 
علي) بن  زنقة  لحسين  (4 عنو نه) ()
1111)) لرباط) (  لوالد6ة  لسوي�سي)

 ملغرب)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (( بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)3).
331I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

 HOTEL RIAD SALAM
AGADIR-SARL-AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HOTEL RIAD SALAM AGADIR-
SARL-AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك فريد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ) (: أوال)
وضع  لقانون) تم  (15/01/2022 في)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
محدودة بشريك فريد في طور  لتكوين)

باملو صفات  ملختصرة  آلتية):
 HOTEL RIAD (:  لتسمية)

SALAM AGADIR-SARL-AU
شارع) (،8 رقم) (:  ملقر  ال تماعي)
عبد  لرحيم بوعبيد،) لحي  لصناعي،)

 كاد6ر،
فندق،)  لغرض  ال تماعي:)
مقهى،)سوق تجاري،)صنع مو د من)

 لبالستيك،
مدة  لشركة):)99)سنة  بتد ء)من)

تاريخ تقييدها بالسجل  لتجاري،)

 (1.111 رأس  ملال  ال تماعي:)
11))حصة من فئة) درهم مقسم إلى)
11))درهم للو حدة  كتتبت كلها نقد )
للشريك) وسلمت  بكاملها  وحررت 

 لفريد،
حم) :) لسيد   لشريك  لفريد)
حي) بأكاد6ر،) ساكن  تا ر،)  وباري،)

فونتي،)سكتور ب)،)رقم)87.
قرر  لسيد حم  وباري،)  لتسييف:)
 لشريك  لفريد،)تسييف و د رة  لشركة)
ساكن) بمعية  لسيد محمد  وباري،)
بأكاد6ر،)زنقة))))6نا6ر،)رقم)81،)حي)

 لد خلة،)ملدة غيف محدودة،
بالتوقيع  ملنفرد) وتلتزم  لشركة 
للشريك  لفريد،) لسيد حم  وباري،)
غيف) للمسيف   و  لتوقيع  ملنفرد 

 لشريك،) لسيد محمد  وباري.)
مع  لعلم  ن هذه  لشركة قد تم)
مقتضيات  ملادة) في  طار  تأسيسها 
مكرر مرتين من  ملدونة  لعامة) ((6(
للضر ئ4  ملتعلق بالنظام  لتحفيزي)

لعمليات تحويل  لذمة  ملالية.
تم إنجاز  إل6د ع  لقانوني) (: ثانيا)
بكتابة  لضبط لدة  ملحكمة  لتجارية)
تحت) (28/01/2022 بتاريخ) بأكاد6ر 

عدد)18289).            
تم تقييد  لشركة بالسجل) (: ثالثا)
بتاريخ) نفس  ملحكمة  لدى   لتجاري 
28/01/2022)تحت عدد)51239)من)

 لسجل  لتحليلي.
ملخص قصد  لنشر

 ملسيف  لقانوني):)حم  وباري
33(I

STE TIB COMPT SARL AU

CAFE ANZAGH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع  ملر بطين وزنقة 

 لبخاري إقامة بغد دي مكت4 رقم 
15 ، 61111، و دة  ملغرب

CAFE ANZAGH شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) عمارة 
64شارع عالل  لفا�سي - 61111 

و دة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(7297

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
)212)تقرر حل) )3)د نبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
  CAFE ANZAGH  لشريك  لوحيد)
درهم) (711.111 رأسمالها) مبلغ 
عمارة) ((1 وعنو ن مقرها  إل تماعي)
 61111 (- عالل  لفا�سي) 64شارع 
و دة  ملغرب نتيجة ل):)توقف نشاط)

 لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب)1))عمارة)
 61111 (- عالل  لفا�سي) 64شارع 

و دة  ملغرب.)
و عين:

و) ) لعزوزي  عمر)  لسيد)ة()
ظهر ملحلة طريق  لعونية) عنو نه) ()
 61111  93 دقم) موهوب  تجزئة 

و دة  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)287.
332I

STE TIB COMPT SARL AU

TD ARCHI & CREA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع  ملر بطين وزنقة 

 لبخاري إقامة بغد دي مكت4 رقم 
15 ، 61111، و دة  ملغرب

TD(ARCHI & CREA شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 3) زنقة 

 لد ر  لبيضاء  لطابق  لثاني - 

61111 و دة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.3564(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر) (212( د نبف) (31 في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 TD ARCHI ذ ت  لشريك  لوحيد)
 (11.111 مبلغ رأسمالها) ( (&( CREA
 (3 درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي)
زنقة  لد ر  لبيضاء) لطابق  لثاني)
(: ل) نتيجة  و دة  ملغرب  (61111  -

توقف نشاط  لشركة.
3))زنقة) و حدد مقر  لتصفية ب)
 لد ر  لبيضاء) لطابق  لثاني)-)61111 

و دة  ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة()دعاء))توفيق و عنو نه) ()
حي  الندلس شارع بنعودة محمد رقم)
كمصفي) و دة  ملغرب  (61111  1(

)ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)318.
333I

ال 6ما

FRIGONON
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ال 6ما
35  شا ر ع  عا ال ل  بن عبد هللا  

شق 5   ملد6نة  لجد6دة ، 51111، 
مكناس  ملغرب

FRIGONON شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 3 
شقة 6  لطابق  الول  نان مكناس - 

51111 مكناس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.53333
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بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (212( نونبف) ((5  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (FRIGONON

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

6) لطابق) شقة) (3  إل تماعي عمارة)

 الول  نان مكناس)-)51111)مكناس)

 ملغرب نتيجة ل):) زمة.

 3 و حدد مقر  لتصفية ب عمارة)

6) لطابق  الول  نان مكناس) شقة)

 ملغرب)51111)مكناس  ملغرب.)

و عين:
 لسيد)ة()رشيد))حمود و عنو نه) ()
 51111 زنقة  لبكري  لرياض) (2(

مكناس  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (21 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)25.

334I

OMAR  ED DAOUDY

 DRIM ESSALMY ENERGIE
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 3EME(ETAGE(AVE(MED(V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

 DRIM ESSALMY ENERGIE SARL

AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

و كليم تنغيف - 45811 تنغيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 DRIM (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ESSALMY ENERGIE SARL AU
غرض  لشركة بإ6جاز):)-)) لبناء)و)

 ألشغال  لختلفة.
ألو ح  لطاقة) تركي4  مقاولة  (2-

 لشمسية.
-3)مقاولة  ستغالل  ملعادن..

دو ر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
و كليم تنغيف)-)45811)تنغيف  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (:  لسيد  لسلمي حفيظ)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  لسلمي حفيظ عنو نه) ()
تنغيف) ( تجزئة  ملوظفين) (35 ب) رقم 

45811))تنغيف  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لسلمي حفيظ عنو نه) ()
تنغيف) ( تجزئة  ملوظفين) (35 ب) رقم 

45811))تنغيف  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بتنغيف)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)83.
335I

AGADIR FISC

 STE MAROC BUSINESS
 SERVICE TRADING

 SOLUTIONS »MBSTS«
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

رفع رأسمال  لشركة

AGADIR FISC
 N°56 EXTENTION(ZAITOUNE
 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
 STE MAROC BUSINESS

 SERVICE TRADING SOLUTIONS
MBSTS« SARL(AU«  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 2) 
زنقة  لرباط  ملنطقة  لصناعية 

تاسيال  لدشيفة  لجهاد6ة  - 81111  
 نزكان  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2263(
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2122 6نا6ر) (26 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) ((.111.111«
»4.111.111)درهم«)إلى)»5.111.111 
تقد6م حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقد6ة أو عينية.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (3( بتاريخ) ( بانزكان)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)94).
336I

FIDUCIAIRE(BALANCE(D’OR(sarlau

FLQ HAFID IMMOBILLIER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt
N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC
 FLQ HAFID IMMOBILLIER

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 لعونية حي سكيكر طريق ب 3  لرقم 

9 - 61111 و دة  ململكة  ملغربية
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

38695
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (2122 فبف 6ر) (1(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 FLQ (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HAFID IMMOBILLIER
منعش) (* (: غرض  لشركة بإ6جاز)

عقاري)
*)أعمال  لبناء)و ألعمال  ملتنوعة.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لعونية حي سكيكر طريق ب)3) لرقم)

9 - 61111)و دة  ململكة  ملغربية.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عبد لحفيظ  لفالقي) (  لسيد)
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).)
(: عبد لحفيظ  لفالقي) (  لسيد)

111))بقيمة)11.111))درهم.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عبد لحفيظ  لفالقي) (  لسيد)
شارع  لعونية حي سكيكر) عنو نه) ()
و دة) (61111  9 3) لرقم) طريق ب)

 ململكة  ملغربية.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد لحفيظ  لفالقي) (  لسيد)
شارع  لعونية حي سكيكر) عنو نه) ()
و دة) (61111  9 3) لرقم) طريق ب)

 ململكة  ملغربية
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)333.

337I
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marrakech(externalisation

BABABOUD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

marrakech(externalisation
 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn
 aicha  résidence(excel(sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc

Bababoud شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 رقم 
2 على  ليمين, ز وية شارع طارق  بن 
زياد,  بن عائشة ,  قامة  كسلسيور 
, عمارة 8), شقة رقم 6  - 41111  

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2(993
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.Bababoud
محطة) (* (: غرض  لشركة بإ6جاز)

 لخدمات
*تا ر وقود بالتجزئة

*)غسل  لسيار ت و لشاحنات
من) وإز لة  لشحوم  تشحيم  (*

 ملركبات و لسيار ت وغيفها
و لو بات) ( * لو بات  لسريعة)

 لخفيفة و لقهوة و لسوبر ماركت
*)مقاول إد رة  لخدمة

،) ميع  ملعامالت) أعم) *وبشكل 
 لتجارية و لصناعية و ألور ق  ملالية)
و لعقار ت و ملعامالت  ملالية و ميع)
ذ ت  لصلة) أو   ألنشطة  إلضافية 
 ألخرى  ملرتبطة بشكل مباشر أو غيف)
مباشر باألشياء) ملذكورة أعاله أو  لتي)
6حتمل أن تعزز تحقيقها وتطويرها)
،)وكذلك أي مشاركة مباشرة أو غيف)

في بأي شكل من  ألشكال) (، مباشرة)
لتحقيق) تسعى  في  لشركات  لتي  (،

أغر ض مماثلة أو ذ ت صلة.
مكت4) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع) ز وية  على  ليمين,) (2 رقم)
,) قامة) زياد,) بن عائشة) طارق  بن 
  6 8),)شقة رقم) عمارة) (,  كسلسيور)

- 41111))مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد حمدي غالمي):))75)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيدة نر س  الزرق):))25)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).)
بقيمة) (75 (:  لسيد حمدي غالمي)

11))درهم.
 لسيدة نر س  الزرق):)25)بقيمة)

11))درهم.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () غالمي  حمدي   لسيد 
 222 تجزئة) (4 رقم)  قامة  لنجد 

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.
 لسيدة نر س  الزرق عنو نه) ()
 222 تجزئة) (4 رقم)  قامة  لنجد 

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () محمد  الزرق   لسيد 
8) سيف مر كش) تجزئة ما دة رقم)

41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (21 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم))3211).
338I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

GADAK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 

صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب

GADAK شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لنهضة 
رقم 2464 - 73111  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21549

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((4

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GADAK

أعمال) ( (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

أعمال) ،حفر  آلبار؛)  لبناء) لعامة)

و ملباني  لسكنية)  لهندسة  ملدنية 

وأعمال  لحفر  لعامة) و لصناعية 

و لصرف  لصحي و لطرق و لشبكات)

وإمد د ت  ملياه) و لطرق   ملختلفة 

و لكهرباء)و لهاتف)؛.

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 لنهضة رقم)2464 - 73111) لد خلة)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لتاقي بد ه):))111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  لتاقي بد ه عنو نه) ()شارع)

 73111  41 رقم) موالي  سماعيل 

 لد خلة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () (  لسيدة ميلمنين بد ه)
موالي) شارع   لعمار ت  لحمر 
73111) لد خلة)  41 رقم)  سماعيل 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)128/2022.

339I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

DENTAL FUTURE PRIVE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب
DENTAL FUTURE PRIVE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 حمد بن شقرون عمارة شيماء 

شقة 13  - 73111  لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(9823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( أكتوبر) (25
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DENTAL FUTURE PRIVE
معد ت) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

ولو زم ط4  ألسنان.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 حمد بن شقرون عمارة شيماء)شقة)

13  - 73111) لد خلة  ملغرب.
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أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

6وسف  لدهبي  لصقلي)  لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
6وسف  لدهبي  لصقلي)  لسيد 
شارع موالي عبد) (24 رقم) عنو نه) ()

هللا))81111) كاد6ر  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
6وسف  لدهبي  لصقلي)  لسيد 
شارع موالي عبد) (24 رقم) عنو نه) ()

هللا))81111) كاد6ر  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 23 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

نونبف))212)تحت رقم)866).
341I

FIDUGRA

NOTORIOUS HAIR CLUB
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUGRA
شارع محمد  لخامس عمارة  منار 
رقم 24  لطابق  لثالث  نزكان ، 

51)86،  كاد6ر  ملغرب
 NOTORIOUS HAIR CLUB

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 1) د ر 
 لر يس شارع 29 فبف 6ر تالبور ت - 

81111  كاد6ر  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5116(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (23
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NOTORIOUS HAIR CLUB
غرض  لشركة بإ6جاز):

 )()مصفف شعر للر ال و  لنساء
مستحضر ت) في  2() لتجارة 

 لتجميل.
و) للنساء) للتجميل  صالون  ()3

 لر ال.
 (1 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
د ر  لر يس شارع)29)فبف 6ر تالبور ت)

- 81111) كاد6ر  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

11.111,11))درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: محسن) زروك   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () محسن  زروك   لسيد 
 85111 ( فم  لقصبة) زنقة  (364

تيزنيت  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () محسن  زروك   لسيد 
 85111 ( فم  لقصبة) زنقة  (364

تيزنيت  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((2 بتاريخ) ( باكاد6ر)  لتجارية 

2122)تحت رقم))1819).
34(I

FIDUBAC SARL

NORD DESIGNE CUISINE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
62)مكرر شارع 6وسف  بن تاشفين 
 NADOR، لشقة رقم ))  لناضور 

62000، nador(maroc
  NORD DESIGNE CUISINE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  ملطار 
إقامة دول�سي3 - 62111  لناظور  

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (17

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 NORD(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

. DESIGNE CUISINE
:) لد6كور) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لد خلي و لتصميم

تصنيع  ألصناف  لخشبية

 ستيف د  ملنتجات  لخشبية.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)حي  ملطار)
62111) لناظور))  - دول�سي3  إقامة 

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد توفيق  وحلي):))511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: ( ) حمد  لعثماني)  لسيد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد توفيق  وحلي عنو نه) ()حي)

 والد لحسن رقم)98) لناظور)62111 

 لناظور)) ملغرب).

 لسيد)) حمد  لعثماني))عنو نه) ()

 62111 ميمون  لناظور) حي  والد 

 لناظور)) ملغرب).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد توفيق  وحلي عنو نه) ()حي)

 والد لحسن رقم)98) لناظور)62111 

 لناظور)) ملغرب).

 لسيد)) حمد  لعثماني))عنو نه) ()
 62111 ميمون  لناظور) حي  والد 

 لناظور  ملغرب)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)27)6نا6ر)

2122)تحت رقم)73).

342I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 LES MERVEILLES DE
L›ATLANTIQUE SAHARIEN

إعالن متعدد  لقر ر ت

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
 LES MERVEILLES DE

 L›ATLANTIQUE SAHARIEN
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 46، 

شارع  لوالء، زنقة عبد  لخالق 
 لطريس رقم 46، شارع  لوالء، 

زنقة عبد  لخالق  لطريس 73111 
 لد خلة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(9633
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)7))6نا6ر)2122
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
تفويت)351)حصة   تماعية من فئة)
11))درهم للو حدة كانت مكتتبة في)
 سم  لسيد)»)سدوم لخليفة«)لفائدة)

 لسيدة)»قرماط نعيمة«
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
تفويت)351)حصة   تماعية من فئة)
11))درهم للو حدة كانت مكتتبة في)
 سم  لسيد)»سدوم لخليفة«)لفائدة)

 لسيدة)»يسرى  لطيفي«)
قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
للشركة) تحويل  لشكل  لقانوني 
مسؤولية) ذ ت  شركة  لتصبح 

محدودة متعددة  لشركاء.
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على) 6نص  4:) لذي  رقم) قر ر 

تأكيد  ستمر ر  لسيد)»سدوم) ما6لي:)

لخليفة«)في مهام تسييف  لشركة)

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

على  ألنظمة  ألساسية)  ملصادقة 

 لجد6دة للشركة)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (8 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)73.

343I

SACO CONSEIL

HAKYAS FOODS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

SACO CONSEIL

 SOCOMA ASKEJOUR IMM N

 956 3EME(ETAGE(NUMERO

 6 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

HAKYAS FOODS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : سيدي 

غانم متجر رقم 276 مر كش - 

41111 مر كش  ملغرب .

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.((71((

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (212( د نبف) (28 في)  ملؤرخ 

HAKYAS FOODS)شركة ذ ت) حل)

رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

رقم) متجر  غانم  سيدي   إل تماعي 

مر كش) (41111 (- مر كش) (276

 ملغرب))نتيجة ملشاكل مالية.

و عين:

و) ) لسبتي  حكيم)  لسيد)ة()
زنقة علي عبد  لرز ق) (15 عنو نه) ()

ط))) لشق)2) ملعاريف  لد ر  لبيضاء)

41111)مر كش  ملغرب))كمصفي))ة()

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
وفي سيدي) (212( د نبف) (28 بتاريخ)
(- مر كش) (276 رقم) متجر  غانم 

41111)مر كش  ملغرب).
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (16 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)548)3).

344I

FIDUBAC SARL

BEST FOOD NADOR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
62)مكرر شارع 6وسف  بن تاشفين 
 NADOR، لشقة رقم ))  لناضور 

62000، nador(maroc
BEST FOOD NADOR  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي سيدي 
مو�سى بني  نصار  - 62111  لناظور  

 ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

235(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BEST (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

. FOOD NADOR
توزيع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ملنتجات  لغذ ئية
نقل  لبضائع نيابة عن  آلخرين

وتصد6ر  ملنتجات)  ستيف د 
 لغذ ئية

حي) (: .عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 62111 (- ( سيدي مو�سى بني  نصار)

 لناظور)) ملغرب).
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: وعلي) محمادي   لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد عبد)) لغني  ملالقي)):))511 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () وعلي  محمادي   لسيد 
حي سيدي مو�سى بني  نصار))62111 

 لناظور  ملغرب.
) لغني  ملالقي)) عبد)  لسيد 
بني) مو�سى  سيدي  حي  عنو نه) ()

 نصار))62111) لناظور  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () وعلي  محمادي   لسيد 
حي سيدي مو�سى بني  نصار))62111 

 لناظور  ملغرب
) لغني  ملالقي)) عبد)  لسيد 
بني) مو�سى  سيدي  حي  عنو نه) ()

 نصار))62111) لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)27)6نا6ر)

2122)تحت رقم)72).
345I

IBTI DOM

BOUTERFAS ABDELILAH
عقد تسييف حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 لطبيعيون(
عقد تسييف حر ألصل تجاري
BOUTERFAS ABDELILAH

 21 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
عبد) ( ( أعطى  لسيد)ة() (2122 6نا6ر)
للبطاقة) )ة()  إلله بوترفاس  لحامل)
82847)) ملسجل) ))س)  لوطنية رقم)
باملحكمة) (524 بالسجل  لتجاري)
ببفكان حق  لتسييف  لحر)  البتد ئية 
لألصل  لتجاري  لكائن ب تجزئة ليلى)
(- 23) لسعيد6ة) رقم)  لبوعبدالوي 
63611) لسعيد6ة  ملغرب للسيد)ة()
محمد) ( محمد خنو�سي و رشيد لعبي)
) لحامل) لعبي) رشيد  و  خنو�سي 
ط) ك  ( ( رقم) للبطاقة  لوطنية  )ة()
 (1 ملدة) ( س3232)5) و  (793147(

و) (2122 6نا6ر) (15 من) تبتدئ  سنة 
تنتهي في)27)أبريل)2132)مقابل مبلغ)

شهري)8.111))درهم.
346I

FIDECA

  BEVPACK CONSULTING
SERVICES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDECA
 BD BRAHIM ROUDANI 332
 N° 6 ، 20330، CASABLANCA

MAROC
  BEVPACK CONSULTING

SERVICES شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 332 شارع 
 بر هيم  لرود ني  لطابق  الول رقم 
6  ملعاريف  - 21331  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
529(15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (31
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
  BEVPACK CONSULTING

.SERVICES
غرض  لشركة بإ6جاز):) ستشار ت)

في  لتدبيف.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)332)شارع)
 بر هيم  لرود ني  لطابق  الول رقم)
21331) لد ر  لبيضاء) (- ( 6) ملعاريف)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
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 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  ملقريني عزوز):))11))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () عزوز   لسيد  ملقريني 
5))زنقة  ول كرو  لو زيس))21231 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () عزوز   لسيد  ملقريني 
5))زنقة  ول كرو  لو زيس))21231 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (9 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)-.

347I

SAMIR FIDUCIAIRE

SANJAD NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

SANJAD NEGOCE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 لنصر درب 14 رقم 19 زنقة محمد 

 لزرقطوني، ويسالن،  ملغرب - 

51111 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55267

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SANJAD NEGOCE
غرض  لشركة بإ6جاز):)-) الشغال)

 ملختلفة
-) لتجارة.

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
زنقة محمد) (19 رقم) (14  لنصر درب)
(- ويسالن،) ملغرب)  لزرقطوني،)

51111)مكناس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد ربيع  ملودن):))111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
حي)  لسيد ربيع  ملودن عنو نه) ()
زنقة محمد) (19 رقم) (14  لنصر درب)
 لزرقطوني،)ويسالن،) ملغرب)51111 

مكناس  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حي)  لسيد ربيع  ملودن عنو نه) ()
زنقة محمد) (19 رقم) (14  لنصر درب)
 لزرقطوني،)ويسالن،) ملغرب)51111 

مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2122)تحت رقم)374.
348I

FLASH ECONOMIE

BA CONSTUCTIONS
إعالن متعدد  لقر ر ت

 « BA CONSTUCTIONS شركة
ش.م.م

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت شريك و حد

 رأسمالها: 11.111) درهم
75 شارع  نفا ز وية زنقة كلوز 

وبروفنس  لطابق 9 شقة ب 18) 
 لد ر  لبيضاء

تفويت حصص

بمقت�سى  لجمع  لعام  لغيف) ((-
(،25/09/2021 بتاريخ)  لعادي 
شركة) شركاء) قرر  ( و18/01/2022)
ش.م.م)) (« (BA CONSTUCTIONS 

ما 6لــــي:
 (111 تفويت) على  -) ملصادقة 
طرف  لسيد) من  حصة   تماعية 
خالد) لفائدة  لسيد  بودريقة   مين 

بودريقة
تم تعيين  لسيد خالد بودريقة) (-
تبعا) ( كمسيف  د6د ووحيد للشركة)
لقبول  ستقالة)) لسيد  مين بودريقة
تحيين  لقانون  ألسا�سي) (-

للشركة.)
لدى) تم  إل6د ع  لقانوني  (–2
باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 
 31/01/2022 ( ( بتاريخ) بالبيضاء)

تحت رقم))))1627)8  
من أ ل  لخالصة و  لبيان

 لتسييف))

349I

CABINET BENISSA

VIA VIA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar
 Résidence(Al(Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
VIA VIA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 
طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملنطقة 
 لصناعية كزنا6ة قطعة رقم 6)4 

طنجة - 91111 طنجة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.8528(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
)212)تقرر حل) 5))شتنبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
مبلغ) ( (VIA VIA  لشريك  لوحيد)

وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)

مقرها  إل تماعي  ملنطقة  لصناعية)

(- طنجة) (4(6 رقم) قطعة  كزنا6ة 

(: ل) نتيجة  طنجة  ملغرب  (91111

توقف  لنشاط.

و حدد مقر  لتصفية ب  ملنطقة)

 4(6 رقم) قطعة  كزنا6ة   لصناعية 

طنجة)-)91111)طنجة  ملغرب.)

و عين:

و) أزمي  (  لسيد)ة() سماعيل)

عنو نه) () ملنطقة  لصناعية كزنا6ة)

 91111 طنجة) (4(6 رقم) قطعة 

طنجة  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((4 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)368.

351I

عادل  لزميتة)-)محاس4-

TISSIR NOUR TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

عادل  لزميتة - محاس4-

251 حي  الد رسة بلوك 2 تازة ، 

35111، تازة  ملغرب

TISSIR NOUR TRAVAUX شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2) شارع  

خالد  بن وليد  لطابق  لثالث رقم  

شقة 6 - 91191 طنجة  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6349

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)12)د نبف))212)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

وليد  لطابق) خالد  بن  ( شارع) ((2«

 لثالث رقم))شقة)6 - 91191)طنجة)

(- »دو ر والد حدو أكنول) إلى)  ملغرب«)

35151)تازة)) ملغرب«.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)39/2022.

35(I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

TRANSPORT CHATER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

TRANSPORT CHATER شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملسيفة  

2 زنقة و د درعة  لد خلة - 73111 

 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(6693

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (2121 أكتوبر) ((5

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRANSPORT CHATER

نقل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغيف.

:) ملسيفة)) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 73111 (- زنقة و د درعة  لد خلة) (2

 لد خلة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (:  لسيد  لحسان شاطر)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  لحسان شاطر عنو نه) ()
تجزئة  لضحى رقم)2) لسو لم برشيد)

11)26)برشيد  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لحسان شاطر عنو نه) ()
تجزئة  لضحى رقم)2) لسو لم برشيد)

11)26)برشيد  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (2 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

نونبف)2121)تحت رقم))16).

352I

RAISON CONSEIL

STE ECLAMED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG(APPT 5 FES،

30000، FES(MAROC
STE ECLAMED شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي محل 
تجزئة رياض  لياسمين رقم 41 

زنقة بني ونجل شارع بورصة طريق 
عين  لشقف.فاس. - 31111 فاس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7196(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ECLAMED

:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعقاري).)بيع  ألر �سي).)وبصفة عامة)

 ميع  لعمليات  لتجارية)،) لصناعية)

) لعقارية و  لغيف  لعقارية) ( (، ،) ملالية)

 ملرتبطة بالهدف  ملشار إليه أعاله..

محل) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 41 رقم) رياض  لياسمين  تجزئة 

زنقة بني ونجل شارع بورصة طريق)

فاس) (31111 (- عين  لشقف.فاس.)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد بوعزيزي عبد  لغني):))751 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيدة  لهاللي نزهة):))251)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عبد  لغني) بوعزيزي   لسيد 

رياض  لياسمين) تجزئة  عنو نه) ()

رقم)41)زنقة بني ونجل شارع بورصة)

 31111 عين  لشقف.فاس.) طريق 

فاس  ملغرب.

عنو نه) () نزهة   لسيدة  لهاللي 

41)زنقة) تجزئة رياض  لياسمين رقم)

بني ونجل شارع بورصة طريق عين)

 لشقف.فاس.)31111)فاس  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لغني) بوعزيزي   لسيد 

رياض  لياسمين) تجزئة  عنو نه) ()

رقم)41)زنقة بني ونجل شارع بورصة)

 31111 عين  لشقف.فاس.) طريق 

فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (2( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)1)3.

353I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

MONEY PUR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC

Money pur شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 6) 

حي  لسالم تجزئة  لرقم 6 - 26111 

سطات  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.Money pur

بإ6جاز) غرض  لشركة 

 INTERMEDIATION  :

. MONETAIRE
 (6 زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 26111 -  6 حي  لسالم تجزئة  لرقم)

سطات  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  ملصطفى منتقي)):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
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 لسيد  ملصطفى منتقي عنو نه) ()

مو لين  لو د  ملز مزة) دو ر  للبنة 

 لجنوبية)26111)سطات  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  ملصطفى منتقي عنو نه) ()

مو لين  لو د  ملز مزة) دو ر  للبنة 

 لجنوبية)26111)سطات  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (3( بتاريخ) (  البتد ئية بسطات)

2122)تحت رقم)10/22.

354I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

CASH ZEGHINO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET FINANCE ET CONSEIL

)2   قامة ريني شارع  بن مرحل 

 لطابق 2 رقم 5 طنجة ، )7111، 

طنجة  ملغرب

CASH ZEGHINO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

 HAY وعنو ن مقرها  إل تماعي

 MABROUKA(RUE 7 NO 54

  TANGER  - 90000 TANGER

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(23579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (25

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 CASH (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ZEGHINO

خدمات) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

)بريد كاش(.

تحصيل) تحويل  ألمو ل.) وسيط 

 لفو تيف للغيف.

بشكل)  ميع  لعمليات  ملتعلقة 
مباشر أو غيف مباشر بالكائن  ملذكور)

أعاله.

دفع  لفو تيف:) (، تحويل  ألمو ل)

 ملياه)،) لهاتف)،) لكهرباء)-) ملخالفات)

 ملرورية)-) لضر ئ4)-) لبيع  إللكتفوني)

إلعادة شحن  التصاالت)،)بيع تذ كر)

 لنقل)) لتذ كر(

تجهيز ملف  لتأشيفة.

تا ر) (- مكتبية) مستلزمات  تا ر 

أ هزة كمبيوتر))شر ء)وبيع وتركي4(

 إلد رة  لتجارية

تا ر

خدمة  لهاتف.) صاح4  متياز 

إ6صاالت  لعمليات متعددة  لخدمات)
أو مكت4  لدفع لتحصيل  لد6ون

معامالت  لدفع) إد رة  تبسيط 

تجار) و لتسوية.) وإ ر ء ت  لدفع 

خدمة  لهاتف

،) ميع  ملعامالت) أعم) وبشكل 

أو) أو  ملنقولة  أو  ملالية   لتجارية 

مرتبطة) تكون  قد  ،) لتي   لعقارية)

،) زئًيا) بشكل مباشر أو غيف مباشر)

أو كلًيا)،)بو حدة أو أكثف من  لعمليات)

أو) تسهل  قد  و لتي  أعاله   ملذكورة 

تطور.

 HAY (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 MABROUKA RUE 7 NO 54

  TANGER  - 91111 TANGER

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: غزالن  زغينو)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

 (111 (: غزالن  زغينو)  لسيدة 

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () غزالن  زغينو   لسيدة 
طنجة) (9111   54 حي مبفوكة زنقة)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () غزالن  زغينو   لسيدة 
طنجة) (9111   54 حي مبفوكة زنقة)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((8 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)492.
355I

IMP SAHARA

BYIMMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 4) رقم ) 
مكرر  لعيون، 71111،  لعيون 

 ملغرب
BYIMMO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لوحدة بلوك D رقم 46 71111 

 لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
41183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (26
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BYIMMO
أعمال) (- (: غرض  لشركة بإ6جاز)
،) إلنشاء ت  لعامة)  لبناء) ملتنوعة)
من) ،) لتعاقد  ،) ألعمال  ملساعدة)
تركيبات  ملباني) (، للعقار ت)  لباطن 

ومو د  لبناء) منتجات  وبيع  شر ء) (،
تأ يف  ملعد ت) (، ،) لتطوير  لعقاري)

و آلالت)،
عمليات  لتد ول) - ميع 
و لتمثيل) و لوساطة  و لسمسرة 

 ملتنوع و الستيف د و لتصد6ر)
-)توزيع  ملنتجات و لسلع)،

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 71111  46 رقم) (D بلوك)  لوحدة 

 لعيون  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد بارية 6رجى):))111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () 6رجى  بارية   لسيد 
    JAMES WATTSTRAAT 56 EDE

.67(7 CN EDE HOLLAND
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () 6رجى  بارية   لسيد 
    JAMES WATTSTRAAT 56 EDE

67(7 CN EDE HOLLAND
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (3( بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)253/2022.

356I

centre(d’affaires(sicilia

CHAIMA GZOULA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

centre(d›affaires(sicilia
vn(safi ، 46000، safi(maroc

CHAIMA GZOULA شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 6 
حي  هريلة كزولة - 46111  سفي 

 ملغرب.
تفويت حصص
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(13(9

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 6نا6ر) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

عبد  لو حد)) )ة() تفويت  لسيد)

 لحسيني)2.511)حصة   تماعية من)

أصل)2.511)حصة لفائدة)) لسيد))ة()

خالد  لحد د بتاريخ)2))6نا6ر)2122.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

6نا6ر) (21 بتاريخ) ( بآسفي)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)18).

357I

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة  لعيون  لساقية)

 لحمر ء

RENFORT SECURITE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة 

 لعيون  لساقية  لحمر ء

صندوق  لبف6د 2266 ، 71111، 

 لعيون  ملغرب

 RENFORT SECURITE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مد6نة 

 لوحدة  لشطر  لثاني رقم 251ح 

 لعيون - 71111  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

39849

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.RENFORT SECURITE

:) لغرض) بإ6جاز) غرض  لشركة 

بالنسبة لنفسها) من  لشركة)،)سو ء)

أو لألطر ف  لثالثة في  ملغرب و لخارج:

-)حما6ة
-)وبصفة عامة)،) ميع  لعمليات)
 ملتعلقة)،)بشكل مباشر أو غيف مباشر)
،)كلًيا أو  زئًيا)،)بو حدة أو أخرى من)
إليها أعاله لتسهيل)  لعمليات  ملشار 
(، نشاط  لشركة) تطوير  أو  تعزيز  أو 
وكذلك  ميع  ملشاركات)،) ملباشرة أو)
غيف  ملباشرة)،)بأي شكل من  ألشكال)
لتحقيق) تسعى  في  لشركات  لتي  (،

أهد ف مماثلة أو ذ ت صلة.).
مد6نة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
251ح) رقم)  لوحدة  لشطر  لثاني 

 لعيون)-)71111) لعيون  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: عمر  لخلطي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () عمر  لخلطي   لسيد 
73)حي) شارع  لشريف  الدري�سي رقم)
71111) لعيون) )1) لعيون)  لوحدة)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () عمر  لخلطي   لسيد 
73)حي) شارع  لشريف  الدري�سي رقم)
71111) لعيون) )1) لعيون)  لوحدة)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((4 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)92/2022.
358I

marrakech(externalisation

 FIRST KECH VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

marrakech(externalisation
 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn
 aicha  résidence(excel(sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc

  First(kech(vêtements(de(travail
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 215 
 لر بع  لحي  لصناعي سيدي غانم 
مر كش  - 41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2(979
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 First (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. kech(vêtements(de(travail
*تجارة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لتجزئة ملالبس  لعمل
ومنتجات) *تسويق  ملالبس 

 إلكسسو ر ت  ألخرى
/) ملبيعات) *) لتجارة  إللكتفونية)
)منصة) عبف  إلنتفنت) و لتسويق 
(، ،) لخدمات) ،) ملز د ت)  لصفقات)

B2B(،(B2C)،)إلخ(
* ستيف د وتصد6ر وبيع  ألصناف)

 ملذكورة أعاله بالتجزئة
أي) في  حصة  على  * الستحو ذ 

شركة ذ ت غرض مشابه أو مرتبط
،) ميع) تحد6ًد ) أكثف  *وبشكل 
أو) أو  ملالية   ملعامالت  لتجارية 
 ألور ق  ملالية أو  لعقار ت)،) لتي تتم)
على  لحساب  لحصري للشركة و لتي)

6ُرجح أن تعزز غرض  لشركة..
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
سيدي) 215) لر بع  لحي  لصناعي 
مر كش) (41111 (- ( مر كش) غانم 

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 51.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 251 ( (:  لسيد خالد بناني نطاح)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

((:  لسيد عالء) لد6ن بناني نطاح)
251)حصة بقيمة)11))درهم للحصة)
 251 (: نطاح) بناني  خالد   لسيد 

بقيمة)11))درهم.
(:  لسيد عالء) لد6ن بناني نطاح)

251)بقيمة)11))درهم.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد خالد بناني نطاح عنو نه) ()
تاركة) ((1( رقم) (( تجزئة  وهر)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.
نطاح) بناني  عالء) لد6ن   لسيد 
 (1( رقم) تجزئة  وهر  عنو نه) ()
مر كش) (41111 ( مر كش) تاركة 

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد خالد بناني نطاح عنو نه) ()
تاركة) ((1( رقم) (( تجزئة  وهر)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب
نطاح) بناني  عالء) لد6ن   لسيد 
 (1( رقم) تجزئة  وهر  عنو نه) ()
مر كش) (41111 ( مر كش) تاركة 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (21 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)985)3).
359I

FLASH ECONOMIE

AQUA TELECOM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

AQUA TELECOM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رأسمالها: 11111)درهم

مقرها  ال تماعي:42 زنقة  بن 
بطوطة حطان -خريبكة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
358(

للشركاء) بمقت�سى  لجمع  لعام 
 ملؤرخ بتاريخ)26)د نبف))212  :

حسابات  لتصفية) على  -و فق 
 لنهائية
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للمصفي  لسيد) ذمة  إبر ء) -منح 

 المالي  لحسن عن إد رته وتصريف)

مهمته)،

عمليات  لتصفية) إغالق  -أعلن 

 عتباًر  من 6وم  ال تماع  ملذكور

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (16  البتد ئية بخريبكة بتاريخ)

2122)تحت رقم)19

361I

F.C.G.E

2F ARTISAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME(ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH(MAROC

2F ARTISAN شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة نورة 

39 زنقة  بن سينا  لطابق 4 شقة 

2)2  ليز مر كش - 41111 مر كش 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.98335

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تقرر حل) )1)د نبف)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 لشريك  لوحيد)2F ARTISAN))مبلغ)

وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)

مقرها  إل تماعي  قامة نورة)39)زنقة)

2)2) ليز) 4)شقة)  بن سينا  لطابق)

مر كش  ملغرب) (41111 (- مر كش)

نتيجة ل):)قر ر  لشريك.

ب  قامة) مقر  لتصفية  حدد  و 

 4 سينا  لطابق) زنقة  بن  (39 نورة)

 41111 (- مر كش) 2)2) ليز  شقة)

مر كش  ملغرب.)

و عين:
و) فريتي  ( فاطمة) (  لسيد)ة()
محمد) مجموعة  (45 رقم) عنو نه) ()
 41111 ( سافو حي ي.ب.ت مر كش)
مر كش  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (24 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32198).
36(I

F.C.G.E

فيتو باط
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

F.C.G.E
 N°422, APPT.03, 2 EME(ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،
40140، MARRAKECH(MAROC
فيتو باط شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 2146 

سوكوما  ملنارة مر كش - 41111 
مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5482(
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 21)د نبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة فيتو)
درهم) (81.111 رأسمالها) مبلغ  ( باط)
 2146 وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم)
 41111 (- مر كش) سوكوما  ملنارة 
قر ر) (: ل) نتيجة  مر كش  ملغرب 

 لشركاء.
و حدد مقر  لتصفية ب رقم)2146 
 41111 (- مر كش) سوكوما  ملنارة 

مر كش  ملغرب.)
و عين:

و) ) لرمالي   لسيد)ة() نيسة)
 2146 رقم) (( حي سكوما) عنو نه) ()
مر كش  ملغرب) (41111 مر كش)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

2122)تحت رقم)32398).
362I

FLASH ECONOMIE

AQUA TELECOM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

AQUA TELECOM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رأسمالها: 11111)درهم

مقرها  ال تماعي:42 زنقة  بن 
بطوطة حطان -خريبكة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
358(

بمقت�سى  لجمع  لعام  ملؤرخ)
بتاريخ)21)د نبف))212)قرر):

-حل  لشركة
-تعيين  المالي  لحسن  لسيد)

كمصفي للشركة
زنقة) (42 -حدد مقر  لتصفية في)

 بن بطوطة حطان خريبكة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (16  البتد ئية بخريبكة بتاريخ)

2122)تحت رقم)18
363I

FIDACTIVE

CALIBRUS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

CALIBRUS شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي عند 
WEDOM  بلوك 25 شارع تطو ن 

رقم 33) مكت4 رقم 5 و6  لطابق 
 لثالث  لحي  ملحمدي  كاد6ر - 

81111  كاد6ر  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

51287
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (25
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CALIBRUS
غرض  لشركة بإ6جاز):)أ()تشغيل)

وإد رة مر كز  التصال)؛
ب() لتجارة  إللكتفونية)؛

ج() لخدمات  ملتعددة..
عند) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تطو ن) شارع  (25 بلوك) ( (WEDOM
و6) لطابق) (5 مكت4 رقم) ((33 رقم)
(-  لثالث  لحي  ملحمدي  كاد6ر)

81111) كاد6ر  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: تكزرين)  لسيد  عفر 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
حصة) (511 ( (:  لسيد  مين ند6م)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () تكزرين   لسيد  عفر 
حي  لد خلة) (((5 رقم) (5 بلوك  ش)

81111) كاد6ر  ملغرب.
زنقة)  لسيد  مين ند6م عنو نه) ()
حي) (1( 1)) لفضية) رقم)  للوبان 

 لد خلة))81111) كاد6ر  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () تكزرين   لسيد  عفر 
حي  لد خلة) (((5 رقم) (5 بلوك  ش)

81111) كاد6ر  ملغرب
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زنقة)  لسيد  مين ند6م عنو نه) ()

حي) (1( 1)) لفضية) رقم)  للوبان 

 لد خلة))81111) كاد6ر  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( باكاد6ر)  لتجارية 

2122)تحت رقم)18338).

364I

AL HISBA FISC  

H&M DESIGN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE(N° 6 SIDI(BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

H&M(DESIGN شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  النارة 

) شارع  لقدس رقم 538 ع ش  - 

21481  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.262937

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تقرر حل) 27)د نبف)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

  H&M( DESIGN  لشريك  لوحيد)

درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  النارة)

(- ( ع ش) (538 شارع  لقدس رقم) ((

21481) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):)-)توقف نشاط  لشركة.

و حدد مقر  لتصفية ب حي  النارة)

(- ( ع ش) (538 شارع  لقدس رقم) ((

21481) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين:

و) سرحان  ( ( حنان)  لسيد)ة()

))شارع  لقدس) عنو نه) ()حي  النارة)
رقم)538)ع ش))21481) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

تبليغ  لعقود) محل  و    ملخابرة 

و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1626)8.

365I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

SAM EQUIPEMENTS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca(Maroc

SAM EQUIPEMENTS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لتقدم 

مجموعة 2-7)  لطابق  لثاني سيدي 

 لبفنو�سي  لد ر  لبيضاء - 1)216 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.44273(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 6نا6ر) (15 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

فز ز) محسن  )ة() تفويت  لسيد)

11))حصة   تماعية من أصل)11) 

حصة لفائدة)) لسيد))ة()سعيد))فز ز)

بتاريخ)15)6نا6ر)2122.

 351 تفويت  لسيد))ة()عزيز فز ز)

 351 أصل) من  حصة   تماعية 

حصة لفائدة)) لسيد))ة()سعيد فز ز)

بتاريخ)15)6نا6ر)2122.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1774)8.

366I

malartci

SOCIETE GSM ATLAS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
 SOCIETE GSM ATLAS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي قيسارية 
عين  سردون  لرقم ) شارع محمد 
 لخامس   بني  مالل - 23111 بني  

مالل  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.6883

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( د نبف) (3( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
زهيف) )ة() بر هيم  تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (511
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  ((.111
6ونس))سليك بتاريخ))3)د نبف))212.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)26)6نا6ر)

2122)تحت رقم)78.

367I

JURISMAG SARL

ABOUSAMEIC SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,)En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

ABOUSAMEIC SARL »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 323، 
شارع موالي  سماعيل - -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(132(5

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

)212)تم  تخاذ) 3))د نبف)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

مكو ر) بتول  وفاة  لسيدة  معا6نة 

بتاريخ) في  لد ر  لبيضاء)  ملتوفاة 

أطفالها) بقاء) على  (21(2.14.1(

ليلى  لسقاط) :) لسيدة   لشرعيين)

و لسيد) رشيد  لسقاط  و لسيد 

 لفاضل  لسقاط

على) 6نص  2:) لذي  رقم) قر ر 

عبد) وفاة  لسيد  معا6نة  ( ما6لي:)

،) لشريك  ملتوفى)  لوهاب  لسقاط)

بتاريخ) أملانيا  (- شتوتغارت) في 

أرملته) بقاء) على  (، (21(9.(1.(2

وأطفاله) (،  لسيدة نعيمة بن  لون)

(، علي  لسقاط)  لشرعيين:) لسيد 

محسن  لسقاط) (، 6وسف  لسقاط)

و لسيدة حسناء) لسقاط

على) 6نص  3:) لذي  رقم) قر ر 

وفاة  لسيد  لفاضل) معا6نة  ما6لي:)

بالد ر) ،) لشريك  ملتوفى   لسقاط)

 لبيضاء)،)بتاريخ)2121.14.14)،)على)

أرملته  لسيدة شاد6ة  لسقاط) بقاء)

رضا) وأطفاله  لشرعيين  لسيد  (،

(، ،) لسيد هشام  لسقاط)  لسقاط)

 لسيد حمزة  لسقاط

قر ر رقم)4:) لذي 6نص على ما6لي:)

مال) لرأس   عتماد  لتوزيع  لجد6د 

 لشركة

قر ر رقم)5:) لذي 6نص على ما6لي:)

من  لنظام) و7) (6 تعد6ل  ملادتين)

 ألسا�سي للشركة

قر ر رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)

عبد) للشركة  لسيد  وفاة  ملسيف 

 لوهاب  لسقاط

قر ر رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)

تأكيد  لسيد رشيد  لسقاط،)كمسيف)

وحيد للشركة لفتفة غيف محدودة)

قر ر رقم)8:) لذي 6نص على ما6لي:)
ألحكام  لقانون) (

ً
وفقا حل  لشركة 

و لنظام  ألسا�سي للشركة.



2759 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

قر ر رقم)9:) لذي 6نص على ما6لي:)
(
ً
تعيين  لسيد رشيد  لسقاط مصفيا

للشركة
على) 6نص  1):) لذي  رقم) قر ر 
باملقر) مقر  لتصفية  تحد6د  ما6لي:)
بالد ر) للشركة  لكائن   ال تماعي 
 لبيضاء)323)شارع موالي إسماعيل

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

6نص على) و7:) لذي  (6 رقم) بند 
لرأسمال)) ما6لي:) لتوزيع  لجد6د 

 لشركة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1651)8.
368I

CONSEIL ASSISTANCE PME

أوربان أطلس 

URBAIN ATLAS 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CONSEIL ASSISTANCE PME
 3Rue sidi bennour résidance
 zahra(Ain(borja(Casablanca

 Appt(N° 15 3eme(étage، 20550،
Casablanca(Maroc

  URBAIN ATLAS  أوربان أطلس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 31  زنقة 
عمر  لريفي    لطابق  الول  رقم  
)   لد ر  لبيضاء - 21311  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

529463
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (12
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
:)أوربان)  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. URBAIN ATLAS((أطلس

غرض  لشركة بإ6جاز):)تجارة بيع)
و شر ء) لتجهيز ت  اللكتفونية..

31))زنقة) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
  ( ( رقم) ( ) لطابق  الول) ( عمر  لريفي)
 لد ر  لبيضاء)-)21311) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: لطفي  لخطاب)  لسيد 
حصة بقيمة)11,11))درهم للحصة).

 511 ( (:  لسيد عثمان بن حيمود)
حصة بقيمة)11,11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد لطفي  لخطاب عنو نه) ()
 21251 بلفيد6ر) ( زنقة  آلهر م) ( (37

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
حيمود) بن  عثمان   لسيد 
عنو نه) ())5))زنقة محمد بن  لر �سي)
 لسالوي)) لشقة)8))بلفيد6ر.)21251 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد لطفي  لخطاب عنو نه) ()
 21251 بلفيد6ر) ( زنقة  آلهر م) ( (37

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
حيمود) بن  عثمان   لسيد 
عنو نه) ())5))زنقة محمد بن  لر �سي)
 لسالوي)) لشقة)8))بلفيد6ر.)21251 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (24 بتاريخ) ( باكاد6ر)  لتجارية 

2122)تحت رقم)819599.
369I

MLA AUDIT MAROC

CONFIANCE PARA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MLA AUDIT MAROC
 RUE ABOU BAKKER SADDIK
 IMM BARDAI BLOC A APPT
 N° 3 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

CONFIANCE PARA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

 لسفلي رقم 3)3 تجزئة بلبكار 2 

 لحي  ملحمدي   - 41111 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1(573

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (21(9 د نبف) (25

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CONFIANCE PARA

(: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 MARCHAND DES PRODUITS

. PARAPHARMACEUTIQUES

:) لطابق) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 2 بلبكار) تجزئة  (3(3 رقم)  لسفلي 

مر كش) (41111 (- ( (  لحي  ملحمدي)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة مريم حمرتي عنو نه) ()ح)
مر كش) (3(3 رقم) (2 م تجزئة بلبكار)

41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

ح)  لسيد خالد حمرتي عنو نه) ()
مر كش) (3(3 رقم) (2 م تجزئة بلبكار)

41111)مر كش  ملغرب

 لسيدة مريم حمرتي عنو نه) ()ح)
مر كش) (3(3 رقم) (2 م تجزئة بلبكار)

41111)مر كش  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (17 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2121)تحت رقم)139))).
371I

CAFIGEC

COMANET
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة)

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
COMANET شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  ال تماعي 22 زنقة 
 بنو حبي4  لطابق  لسفلي معاريف 

- 11)21  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.468937

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)3))6نا6ر)2122)تمت إضافة)
إلى نشاط  لشركة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):
مستحضر ت) وتوزيع  -) ستيف د 
ومنتجات  لنظافة)  لتجميل 

 لشخصية.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1794)8.
37(I

مكت4  الستشار ت و ملحاسبة

 LES COMPAGNONS DE
RABAT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

مكت4  الستشار ت و ملحاسبة
6, شارع  لقدس, تابريكت ، 111))، 

سال  ملغرب
    LES COMPAGNONS DE RABAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
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وعنو ن مقرها  إل تماعي 7, زنقة 
بنجلون  ملد6نة  لقد6مة. - 1121) 

 لرباط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(533(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LES (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.   COMPAGNONS DE RABAT
أعمال) (• (: غرض  لشركة بإ6جاز)
زر عة  لحد ئق) مقاول  (-  لتنظيف)

وصيانتها.
•)صيانة ونظافة  ملباني و ملكات4.

زنقة) (,7 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 (1121 (- بنجلون  ملد6نة  لقد6مة.)

 لرباط  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (:  لسيد خنوش  دريس)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () خنوش  دريس   لسيد 
بنجلون  ملد6نة  لقد6مة) زنقة  (,7

1121)) لرباط  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () خنوش  دريس   لسيد 
بنجلون  ملد6نة  لقد6مة) زنقة  (,7

1121)) لرباط  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (24 بتاريخ) ( بالرباط)  لتجارية 

2122)تحت رقم)453.

372I

 الستاد محمد لطفي

»LADOSS PROMOTION«
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تجد6د مدة مز ولة مهام  ملسيف6ن

 الستاد محمد لطفي
36 شارع  لجيش  مللكي  قامة فضا ء 
2111  لطابق  لر بع فاس ، 31111، 

فاس  ملغرب
 »LADOSS PROMOTION«

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 52 شارع 
 لحسن  لتاني فاس - 31111 فاس 

 ملغرب.
»تجد6د مدة مز ولة مهام  ملسيف6ن«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2(565
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)27)6نا6ر)2122
مهام) مز ولة  مدة  تجد6د  تقرر 

 ملسيف6ن ملدة:)غيف محدودة سنو ت.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (3( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم))49.
373I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

ROUDINA FER شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR (32
 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
شركة ROUDINA FER شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 61-)6 

مجمع  لصناعات  لحرفية برشيد   
برشيد 11)26 برشيد  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6267
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 6نا6ر) (13 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

أبو) ( ( )ة() ملهدي) تفويت  لسيد)

حصة   تماعية من) ((.111 (  لفتح)

) لسيد) لفائدة) حصة  ((.111 أصل)

6نا6ر) (13 نور  لد6ن قرفي بتاريخ) )ة()

.2122

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

6نا6ر) ((8 بتاريخ) ( ببفشيد)  البتد ئية 

2122)تحت رقم))5.

374I

COMPTA-ECO MAROC

LIZA  TEXTIL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

COMPTA-ECO MAROC

 BD(HASSAN(II  TISSIR      (27

 II(N ، 26100، BERRECHID

MAROC

LIZA  TEXTIL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم 59 

شارع  لزرقطوني   لطابق 8   لرقم 

24  قامة   لزهور   لد ر  لبيضاء  - 

1)288   لد ر  لبيضاء   ملغرب .

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(6(8(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)1))6نا6ر)2122)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

» لرقم)59)شارع  لزرقطوني)) لطابق)

) لد ر) ) لزهور) 24) قامة) ) لرقم) (8

) لد ر  لبيضاء)) (288(1 (- (  لبيضاء)

 ملغرب)»)إلى)»بالد  لحاج))علي  ملنطقة)

سيدي) ) ماعة  للنسيج)  لصناعية 

 ملكي))عمالة برشيد))-)11)26)برشيد)))

 ملغرب)».

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) (  البتد ئية ببفشيد)

2122)تحت رقم)13).

375I

NABIL SOUBAIRI

LA MAISON DU BONHEUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE(GHANA(VN ،

50000، MEKNES(MAROC
  LA MAISON DU BONHEUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 
 ESPACE JET BUSINESS 8/(6
 LOTISSEMENT ATTAOUFIQ

SIDI(MAAROUF - 20000  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(47157
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)6))مارس)))21)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
 ESPACE JET BUSINESS  16/8«
 LOTISSEMENT ATTAOUFIQ
SIDI MAAROUF - 21111) لد ر)
 (39 »رقم) إلى)  لبيضاء) ملغرب«)
(- كليفورنيا) موالي  دريس  تجزئة 

21111) لد ر  لبيضاء)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ماي)))21)تحت رقم)58)272.
376I

 CENTRE INTERNATIONAL D’UROLOGIE ET

DE NÉPHROLOGIE

 CENTRE INTERNATIONAL
 D›UROLOGIE ET DE

NÉPHROLOGIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 CENTRE INTERNATIONAL
 D›UROLOGIE ET DE

NÉPHROLOGIE
 N 17 RUE 1 HAY(ABBAS

 LAMSAADI ، 50000، MEKNES
MAROC

 CENTRE INTERNATIONAL
 D›UROLOGIE ET DE
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NÉPHROLOGIE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

7) زنقة ) حي عباس ملساعدي  - 

51111 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5527(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 CENTRE INTERNATIONAL

 D’UROLOGIE ET DE

.NÉPHROLOGIE

تجارة) ( ( (- (: غرض  لشركة بإ6جاز)

 آلالت  لطبية

-) ألشغال  ملتعددة أو  لبناء.
 (7 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
زنقة)))حي عباس ملساعدي))-)51111 

مكناس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 991 ( (:  لسيد محمد أمين  حالل)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد  لحسين  حالل):))9)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 ( ( (: عبد  لرحيم)  لسيد حسام 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

أمين  حالل) محمد   لسيد 

رقم) فيال  تجزئة  لزهور  عنو نه) ()

52))م.)ج)51111)مكناس  ملغرب.

 لسيد  لحسين  حالل عنو نه) ()

 51111 ج) م.) تجزئة  لزهور  ((52

مكناس  ملغرب.

عبد  لرحيم) حسام   لسيد 

عنو نه) ()كند )11111)كند  كند .

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

أمين  حالل) محمد   لسيد 

رقم) فيال  تجزئة  لزهور  عنو نه) ()

52))م.)ج)51111)مكناس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2122)تحت رقم)377.

377I

EXACO

TIWRIRIT PROMO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

EXACO

6)، زنقة عائشة أم  ملؤمنين شارع 

موالي  لحسن  الول، 21111،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

TIWRIRIT PROMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  271، 

شارع  بر هيم  لرود ني  لطابق 

)   ملعاريف 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.488419

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) (212( د نبف) (17 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) ((.411.111«

 (.511.111« إلى) درهم«) ((11.111«

تقد6م حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقد6ة أو عينية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)1798)8.

378I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كروميد
عقد تسييف حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 ملعنويون(

عقد تسييف حر لألصل تجاري 
كروميد.

 1( بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ قي)
د نبف))212)أعطى كروميد  ملسجل)
باملحكمة) ((4(39 بالسجل  لتجاري)
حق  لتسييف  لحر) بطنجة   لتجارية 
لألصل  لتجاري  لكائن ب ز وية زنقة)
91111)طنجة) (- فاس و زنقة مليلية)
 ملغرب لفائدة  بن بشيف كروب ملدة)
2)سنة تبتدئ من))1)د نبف))212)و)
تنتهي في))1)د نبف)2123)مقابل مبلغ)

شهري قيمته)61.111)درهم.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) بطنجة   لتجارية 

2122)تحت رقم)251485.

379I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

  STE TRANSTALLEH
SARLAU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 STE(TRANSTALLEH  SARLAU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 

 لرباط كلم 5 تجزئة كريمة 13 رقم 
1) -طنجة  طنجة  93111 طنجة  

 ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2396(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (29
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRANSTALLEH  SARLAU
تقوم) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
) لدولي)  لشركة بانجاز  شغال  لنقل)
 لطرقي لجميع  ملو د لجساب  لغيف و)

 ميع  لحرف  ملرتبطة بها)..
طريق) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
رقم) (13 تجزئة كريمة) (5  لرباط كلم)
طنجة)) (93111 ( طنجة) ( -طنجة) ((1

 ملغرب).
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( طليح) ( -عبد  لفتاح)  لسيد)
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).)
 لسيد)-عبد  لفتاح طليح)):)111) 

بقيمة)11))درهم.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
طليح)) -عبد  لفتاح   لسيد)
 ( زنقة) عنو نه) () حجار  لعروسة 
 93111 -تطو نان) (21 رقم) (( درب)

تطو ن  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
طليح)) -عبد  لفتاح   لسيد)
زنقة) عنو نه) () حجار  لعروسة 
 93111 -تطو ن) (21 رقم) (( درب) ((

تطو ن  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)875.
381I

VUE D’EXPERTS

MORE SPACE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264
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 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

MORE SPACE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي نجبة 
زنقة 88 ، رقم ))  لطابق  لسفلي - 

91191 طنجة  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.531447

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)13)6نا6ر)2122)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»حي نجبة زنقة)88)،)رقم)))) لطابق)

91191)طنجة  ملغرب«)إلى) (-  لسفلي)

1)ـ))) لطابق) رقم) سلو ن  »تجزئة 

 21212 (- 57) لولفى)  لخامس  لرقم)

 لد ر لبيضاء)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1558)8.

38(I

VUE D’EXPERTS

MORE SPACE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

VUE D›EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

MORE SPACE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي نجبة 
زنقة 88 ، رقم ))  لطابق  لسفلي - 

91191 طنجة  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.531447

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)13)6نا6ر)2122)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»حي نجبة زنقة)88)،)رقم)))) لطابق)
91191)طنجة  ملغرب«)إلى) (-  لسفلي)
1)ـ))) لطابق) رقم) سلو ن  »تجزئة 
 21212 (- 57) لولفى)  لخامس  لرقم)

 لد ر لبيضاء)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1558)8.
382I

JURISMAG SARL

MAGHALIA SAKANE sarl
إعالن متعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,)En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

MAGHALIA(SAKANE(sarl »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 323، 
شارع موالي  سماعيل - -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(1313(

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)3))د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
معا6نة وفاة  لسيد محمد  لسقاط،)
في  لد ر  لبيضاء) (  لشريك  ملتوفى)
بتاريخ)2114.16.14)على بقاء)زو ته)
 لسيد بتول مكو ر وأطفاله  لشرعيين)
:) لسيدة ليلى  لسقاط و لسيد رشيد)
فؤ د  لسقاط) و  لسيد   لسقاط 

و لسيد  لفاضل  لسقاط
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
مكو ر) بتول  وفاة  لسيدة  معا6نة 
بتاريخ) في  لد ر  لبيضاء)  ملتوفاة 
أطفالها) بقاء) على  (21(2.14.1(
ليلى  لسقاط) :) لسيدة   لشرعيين)

و لسيد) رشيد  لسقاط  و لسيد 

 لفاضل  لسقاط

على) 6نص  3:) لذي  رقم) قر ر 

عبد) وفاة  لسيد  معا6نة  ( ما6لي:)

،) لشريك  ملتوفى)  لوهاب  لسقاط)

بتاريخ) أملانيا  (- شتوتغارت) في 

زو ته) بقاء) على  (، (21(9.(1.(2

وأطفاله) (،  لسيدة نعيمة بن  لون)

(، علي  لسقاط)  لشرعيين:) لسيد 

محسن  لسقاط) (، 6وسف  لسقاط)

و لسيدة حسناء) لسقاط

على) 6نص  4:) لذي  رقم) قر ر 

وفاة  لسيد  لفاضل) معا6نة  ما6لي:)

بالد ر) ،) لشريك  ملتوفى   لسقاط)

 لبيضاء)،)بتاريخ)2121.14.14)،)على)

أرملته  لسيدة شاد6ة  لسقاط) بقاء)

رضا) وأطفاله  لشرعيين  لسيد  (،

(، ،) لسيد هشام  لسقاط)  لسقاط)

 لسيد حمزة  لسقاط

قر ر رقم)5:) لذي 6نص على ما6لي:)

مال) لرأس   عتماد  لتوزيع  لجد6د 

 لشركة))

قر ر رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)

من  لنظام) و7) (6 تعد6ل  ملادتين)

 ألسا�سي للشركة

قر ر رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)

عبد) للشركة  لسيد  وفاة  ملسيف 

 لوهاب  لسقاط

قر ر رقم)8:) لذي 6نص على ما6لي:)

تأكيد  لسيد رشيد  لسقاط،)كمسيف)

وحيد للشركة لفتفة غيف محدودة)

قر ر رقم)9:) لذي 6نص على ما6لي:)
ألحكام  لقانون) (

ً
وفقا حل  لشركة 

و لنظام  ألسا�سي للشركة

على) 6نص  1):) لذي  رقم) قر ر 

تعيين  لسيد رشيد  لسقاط) ما6لي:)

)للشركة
ً
مصفيا

على) 6نص  )):) لذي  رقم) قر ر 

باملقر) مقر  لتصفية  تحد6د  ما6لي:)

بالد ر) للشركة  لكائن   ال تماعي 

 لبيضاء)323)شارع موالي إسماعيل

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

6نص على) و7:) لذي  (6 رقم) بند 
لرأسمال)) ما6لي:) لتوزيع  لجد6د 

 لشركة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)1837)8.
383I

BOURA CONSEILS

وداد طوب كوتير
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE(ALEXANDRIE 6 IMMB

  RAZALI(APPT(N° 3 VN
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
ود د طوب كوتيف شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 6) 
زنقة 6 تجزئة بو دي توالل مكناس 

- 51111 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5(997

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (2121 د نبف) (22
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
ود د) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

طوب كوتيف.
صناعة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ملالبس.
 (6 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
6)تجزئة بو دي توالل مكناس) زنقة)

- 51111)مكناس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).



2763 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (:  لسيدة ود د عبد هللا)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة ود د عبد هللا عنو نه) ()
6)تجزئة بو دي توالل) 6))زنقة) رقم)

مكناس)51111)مكناس  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة ود د عبد هللا عنو نه) ()
6)تجزئة بو دي توالل) 6))زنقة) رقم)

مكناس)51111)مكناس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (21 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

)212)تحت رقم)315.

384I

FUTURE CONSEIL

STE BINAYATE SAHEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

51 زنقة 6وسف بن تاشفين  لطابق 

 ألول ، 11)26، برشيد  ملغرب

STE BINAYATE SAHEL  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) زنقة 

 لحرية  لطابق  لثالت  لشقة 5  - 

21)21  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

531(39

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. BINAYATE SAHEL

منعش) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

عقاري).

زنقة) ((1 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 -   5  لحرية  لطابق  لثالت  لشقة)

21)21) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 341 ( (:  لسيد عبد  ملالك كربوبي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد  و د كربوبي):))331)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد عبد  لرحمان فاتحي)):))331 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

كربوبي) عبد  ملالك   لسيد 

عنو نه) ()دو ر  لهو ورة سيدي رحال)

 لشاطئ)75)26)برشيد  ملغرب.

عنو نه) () كربوبي   لسيد  و د 

دو ر  لهو ورة سيدي رحال  لشاطئ)

75)26)برشيد  ملغرب.

فاتحي)) عبد  لرحمان   لسيد 

عنو نه) ()دو ر  لهو ورة سيدي رحال)

 لشاطئ)75)26)برشيد  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

كربوبي) عبد  ملالك   لسيد 

عنو نه) ()دو ر  لهو ورة سيدي رحال)

 لشاطئ)75)26)برشيد  ملغرب

عنو نه) () كربوبي   لسيد  و د 

دو ر  لهو ورة سيدي رحال  لشاطئ)

75)26)برشيد  ملغرب

فاتحي)) عبد  لرحمان   لسيد 

عنو نه) ()دو ر  لهو ورة سيدي رحال)

 لشاطئ)75)26)برشيد  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)8)13)8.

385I

GUIDE COMPTABLE

HAMMAM SABOR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE
تجزئة  بن تومرت 2 عمارة 4  لطابق 

2 شقة 4 بوزنيقة ، 11)3)، 
بوزنيقة  ملغرب

HAMMAM SABOR شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لورود فرن و حمام ) - 11)3) 

بوزنيقة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (13
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HAMMAM SABOR
و) حمام  (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

SPA)و مقهى.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 (3(11  -  ( حمام) و  فرن   لورود 

بوزنيقة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: صابور) صالح   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () صابور  صالح   لسيد 
 (2111  5((1 رقم) (( وفاق) تجزئة 

تمارة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () صابور  صالح   لسيد 
 (2111  5((1 رقم) (( وفاق) تجزئة 

تمارة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) ( سليمان) ببن   البتد ئية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)27.

386I

BOURA CONSEILS

كواييناف
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE(ALEXANDRIE 6 IMMB

  RAZALI(APPT(N° 3 VN
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
كو 6يناف شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة أ/9 
 لشقة 4)  قامة بدر و ه عروس 
مكناس - 51111 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5525(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

كو 6يناف.
أشغال) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

عامة أو بناء)-) الستيف د و  لتصد6ر.
عمارة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
أ/9) لشقة)4)) قامة بدر و ه عروس)

مكناس)-)51111)مكناس  ملغرب.



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2764

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: كعيش) هيتم   لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () كعيش  هيتم   لسيد 
زنقة) قطاع  لفضيلة  حي  لتضامن 
 ألمانة  لعوينة طنجة)91111)طنجة)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد هيتم كعيش عنو نه) ()حي)
 لتضامن قطاع  لفضيلة زنقة  ألمانة)
 لعوينة طنجة)91111)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)335.
387I

malartci

 STE ADELAUREYOUNES
PRIVE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
  STE ADELAUREYOUNES PRIVE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 93 بلوك ) 
 لطابق  الر�سي حي  بلية بني مالل  

- 23111 بني مالل  ملغرب .
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.8155

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)13)6نا6ر)2122)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
حي) )) لطابق  الر�سي  بلوك) (93«
بني مالل) (23111 (- (  بلية بني مالل)
»شارع  لطائف  لحي) إلى) («  ملغرب)

 الد ري رقم)4)بني مالل)-)23111)بني)
مالل)) ملغرب)».

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ))3)6نا6ر)

2122)تحت رقم)13).

388I

Trefle(Conseil

 TASTY SANDWICH
MOROCCO

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

Trefle(Conseil
 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et
 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca(maroc
  TASTY SANDWICH MOROCCO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 
 لزرقطوني  لطابق 6  لرقم 8) - 

21361   لد ر لبيضاء   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
531(27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 TASTY(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

. SANDWICH MOROCCO
(: بإ6جاز) غرض  لشركة 
*إنشاء،إستغالل وإد رة أي مؤسسة)
و ملطاعم) للو بات  لخفيفة 
و لخدمات  ملتعددة  ملتعلقة)
بالطعام))ممونين  لحفالت)،)منظمي)

 الستقبال أوغيفهم(؛

ومنتجات) معد ت  * ستيف د 
 ملطاعم؛

عام  ميع  لعمليات) *وبشكل 
أو) قانونية  كانت  نوع سو ء) أي  من 
 قتصاد6ة أو مالية أو منقولة أو غيف)
منقولة تتعلق بالغرض  ملذكور أعاله)
مماثلة) أخرى  أغر ض  نفس  بأي  أو 
أو ذ ت صلة،)بصفة أن تؤيد بشكل)
غيفمباشر  لهدف  لذي) أو  مباشر 
تسعى  لشركة إلى تحقيقه أو  متد ده)

أو تطويره
59)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 -  (8 6) لرقم)  لزرقطوني  لطابق)

21361)) لد ر لبيضاء)) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (:  لسيد 6حيى بن شكشو)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد 6حيى بن شكشو عنو نه) ()
أنفا) فوليبيلس  زنقة  6حيى  فيال 

3)211) لد ر لبيضاء)) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد 6حيى بن شكشو عنو نه) ()
أنفا) فوليبيلس  زنقة  6حيى  فيال 

3)211) لد ر لبيضاء)) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1318)8.
389I

مجبف عبد لوحد

 STE BOURHANEM
GARDINNAGE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

مجبف عبد لوحد
رقم 32 عمارة  الحباس بوتالمين 

 ERRACHIDIA ،52111 ، لرشيد6ة 
 ملغرب

 STE BOURHANEM

GARDINNAGE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لنخيل  رفود - 521111  رفود 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.9853

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) (212( نونبف) ((4  ملؤرخ في)
محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة 
 STE ذ ت  لشريك  لوحيد)
  BOURHANEM GARDINNAGE
مبلغ رأسمالها)99.111)درهم وعنو ن)
تجزئة  لنخيل) مقرها  إل تماعي 
521111) رفود  ملغرب) (-  رفود)
نتيجة ل):) نخفاض  تمنة  لصفقات))

 لعمومية.
تجزئة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
521111) لرشيد6ة) (-  لنخيل  رفود)

 ملغرب.)
و عين:

بوغانم) ( عبد  لكريم)  لسيد)ة()
تجزئة  لنخيل  رفود) عنو نه) () و 
)ة() 521111) رفود  ملغرب كمصفي)

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد6ة))بتاريخ)8))6نا6ر)

2122)تحت رقم)40/2022.

391I

centre(d’affaires(sicilia

EL HILAL ATRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

centre(d›affaires(sicilia
vn(safi ، 46000، safi(maroc
EL HILAL ATRI شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
)في طور  لتصفية(
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وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 2 زنقة 
 لد ر لبيضاء حي موالي  لحسن 
 سفي - 46111  سفي  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.77((
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2121 6نا6ر) (12  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (EL HILAL ATRI
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
زنقة  لد ر لبيضاء) (2  إل تماعي رقم)
 46111 (- حي موالي  لحسن  سفي)
:)عدم و ود)  سفي  ملغرب نتيجة ل)

سوق  لعمل.
 2 رقم) مقر  لتصفية ب  و حدد 
زنقة  لد ر لبيضاء)حي موالي  لحسن)

 سفي)-)46111) سفي  ملغرب.)
و عين:

و) عطري  ( هشام)  لسيد)ة()
46111) سفي) عنو نه) () سفي)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
و) عطري  ( عائشة)  لسيد)ة()
46111) سفي) عنو نه) () سفي)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (12 بتاريخ) ( بآسفي)  البتد ئية 

2121)تحت رقم)2).
39(I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»TRANS OUSR«
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000،  لجد6دة  ملغرب
»TRANS OUSR« شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 
 ملعدكة، فخدة  لجو لة،  ماعة 
أوالد رحمون - 11)24  زمور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(898(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (14
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.«TRANS OUSR«
نقل) (- (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
(- كر ء) ألليات.) (- للغيف.)  لبضائع 

أشغال مختلفة و لبناء..
دو ر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
فخدة  لجو لة،) ماعة)  ملعدكة،)
أوالد رحمون)-)11)24) زمور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

عبد  لسالم  لعسر وي)  لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عبد  لسالم  لعسر وي)  لسيد 
(،( تجزئة  ألمل،) لزنقة) عنو نه) ()
رقم)5)،)سيدي مومن)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لسالم  لعسر وي)  لسيد 
(،( تجزئة  ألمل،) لزنقة) عنو نه) ()
رقم)5)،)سيدي مومن)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالجد6دة))بتاريخ)26)6نا6ر)

2122)تحت رقم)6)274.
392I

jamal(ait(hommad

بوكيلي اناس
إعالن متعدد  لقر ر ت

jamal(ait(hommad

 lascam(residence(yassir(br(nr 5

 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC

بوكيلي  ناس »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: دو ر 

 ضريد شبانات زير رة  سيدي قاسم 

6111) سيدي قاسم مغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.28473

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) (2122 6نا6ر) ((8  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

 911 بوكيلي) تفويت  لسيد  ناس 

حصة لصالح مد حي عمر مقابل مبلغ)

91111)درهم

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

مسيف ) عمر  مد حي  تعيين  لسيد 

للشركة.

قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)

من) بوكيلي   ستقالة  لسيد  ناس 

تسييف  لشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)

 911 بوكيلي) تفويت  لسيد  ناس 

حصة لصالح مد حي عمر مقابل مبلغ)

91111)درهم

على) 6نص  2):) لذي  رقم) بند 

عمر) مد حي  تعيين  لسيد  ما6لي:)

مسيف  للشركة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) (  البتد ئية بسيدي قاسم)

فبف 6ر)2122)تحت رقم))28.

393I

FMCOMPTA(-(Comptable(Agréé

ESKALINE
إعالن متعدد  لقر ر ت

FMCOMPTA - Comptable(Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt(n°6 Ain(Sebaa ، 20250،

Casablanca(Maroc

ESKALINE »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: )7 زنقة 

) شارع  لقدس منظرنا عين  لشق - 

21461  لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.447799

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)24)6نا6ر)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 6نص  ):) لذي  رقم) قر ر 

تحويل  ملقر  ال تماعي  لحالي) ما6لي:)
للشركة من))7)زنقة)))شارع  لقدس)

منظرنا عين  لشق إلى)))شارع الغوطا)

سيدي مومن إقامة  لياسمين  لرقم)

ب)158) لد ر لبيضاء

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

كل  لحصص) بيع  على   ملصادقة 

 إل تماعية  ململوكة للسيدة))بلكريني)

محمد) إلى  لسيد  لسكوتي  عائشة 

أنس وهي خمسمئة حصة

قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)

ذ ت) شركة  من  تحويل  لشركة 

ذ ت) شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد

على) 6نص  4:) لذي  رقم) قر ر 

ما6لي:)تحيين وتبني  لقانون  ألسا�سي)

 لجد6د للشركة ليتالءم مع  لتغييف ت)

 لسابقة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

7:) لذي 6نص) و) (6 و) (5 بند رقم)

تغييف  لفصول  لخامس) ما6لي:) على 
من  لقانون) و لسابع  و  لسادس 

مع) ليتالءم  للشركة   ألسا�سي 

 لتغييف ت  لسابقة.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
رقم) تحت  (2122 فبف 6ر) (1(

.(8(1928(413(
394I

بريكو هيل4

بريكو هيلب
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

بريكو هيل4
تجزئة ليالي 2 رقم )2)برشيد ، 

11)26، برشيد  ملغرب
بريكو هيل4 شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
ليالي 2 رقم )2) - 11)26 برشيد 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(6(67
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (16
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
بريكو) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

هيل4.
بيع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
 ألدو ت  لكهربائية و ملنزلية  ملختلفة)
و لسباكة) ومعد ت  لتخزين 

و لصباغة و لبناء.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
برشيد) (26(11  -  (2( رقم) (2 ليالي)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ((1 ( (:  لسيد ود د 6وسف)

بقيمة)111.))درهم للحصة).
991)حصة) ( (:  لسيد ود د محمد)

بقيمة)99.111)درهم للحصة).

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () محمد  ود د   لسيد 
إقامة  وهرة  لحد6قة م.س ب عمارة)
1)288) ملحمد6ة)  (7 رقم) شقة  ( أ)

 ملغرب.
عنو نه) () 6وسف  ود د   لسيد 
تجزئة  ألخوين عمارة أ شقة رقم)36 

11)26)برشيد  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () 6وسف  ود د   لسيد 
تجزئة  ألخوين عمارة أ شقة رقم)36 

11)26)برشيد  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( ببفشيد)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)95.
395I

EVOLUTION CONSEIL

AZ SUPPLIERS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

EVOLUTION CONSEIL
 N2 IMM(EL(MASSOUDI(RUE

 MAURITANIE(GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AZ SUPPLIERS  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
رياض  لقصر رقم 241  لطابق  الول  

- 41111 مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(19567

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( د نبف) (31 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد))ة()خالد  6ت تريت)
أصل) من  حصة   تماعية  (511
نبيل)) ( )ة() ) لسيد) 511)حصة لفائدة)

 ملشكوري))بتاريخ)31)د نبف))212.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
6نا6ر) (21 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32116).
396I

FIGESEC SARLAU

مكتبة ور قة ميجو

LIBRAIRIE PAPETERIE MIJO 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIGESEC SARLAU
 IMM.N°17 APPT(N°2 AVENUE

 ENNAKHIL(M›HAMID 5 ،
40160، MARRAKECH(MAROC
 LIBRAIRIE مكتبة ور قة ميجو
PAPETERIE MIJO  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي متجر رقم 
54 قسمة مفرزة رقم ) عمارة رقم 
5) أطلس حي  لشريفية مر كش - 

61)41  مر كش  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(22(43

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((3
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
مكتبة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)
 LIBRAIRIE PAPETERIE(ور قة ميجو

. MIJO
و) ( :)مكتبة) غرض  لشركة بإ6جاز)
لألدو ت) بالتقسيط  تا ر  (- ور قة)
و  إلعالمية) و  ملكتبية   ملدرسية 

- لتجارة).
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)متجر رقم)
عمارة رقم) (( قسمة مفرزة رقم) (54
(- مر كش) حي  لشريفية  أطلس  ((5

61)41))مر كش  ملغرب).
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

توليلو) عبد  لرحمان   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
توليلو) عبد  لرحمان   لسيد 
عنو نه) ()تجزئة  وهرة زنقة))2)رقم)
 21412 مومن  لبيضاء) سيدي  ((9

 لد ر  لبيضاء) ملغرب).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
توليلو) عبد  لرحمان   لسيد 
عنو نه) ()تجزئة  وهرة زنقة))2)رقم)
 21412 مومن  لبيضاء) سيدي  ((9

 لد ر  لبيضاء) ملغرب)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)4)322).
397I

FIDUCOJ

STE LAHLAL CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOJ
 HAY(ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE LAHLAL CAR شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لزياني 
تجزئة رقم 48)) - 11)64 عين بني 

مطهر  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
38667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) ((5
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LAHLAL CAR
تأ يف) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

سيار ت بدون سائق في  ملغرب.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)حي  لزياني)
- 11)64)عين بني)  ((48 تجزئة رقم)

مطهر  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: ( (  لسيد لحالل محمد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () محمد  لحالل   لسيد 
عين بني مطهر) (64(11 ( ( حي  لزياني)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () ( ( عماد) حميد   لسيد 
زنقة  ملهدي بن بركة رقم)12   11)64 

عين بني مطهر  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (2( بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)232.

398I

H.MANAGEST

 SOCIETE PHARMACIE EL
JOURI

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM(APPT(N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

  SOCIETE PHARMACIE EL JOURI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 29) 
 قامة  موني  ملجموعة 3 - 46111 

 سفي  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2433

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (31

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE PHARMACIE EL JOURI

غرض  لشركة بإ6جاز):) لصيدلة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)رقم)29) 

 46111  -  3  قامة  موني  ملجموعة)

 سفي  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: بسيوة)  لسيدة  سماء)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () بسيوة   لسيدة  سماء)

31)حي) زنقة عائشة  م  ملؤمنين رقم)

نجاح  الميف)46111) سفي  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () بسيوة   لسيدة  سماء)

31)حي) زنقة عائشة  م  ملؤمنين رقم)

نجاح  الميف)46111) سفي  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (2( بتاريخ) ( بآسفي)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)52.

399I

ficotrad(sarl

 PEMET EQUIPEMENT SARL
A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

ficotrad(sarl

 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate(maroc

 PEMET EQUIPEMENT SARL A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

تبكيونت تيكمي  لجد6د ترميكت - 

45116 ورز ز ت  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.548(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر) (212( د نبف) (29 في)  ملؤرخ 

ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 

 PEMET ذ ت  لشريك  لوحيد)

مبلغ) ( (EQUIPEMENT SARL A.U
وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)

تبكيونت) دو ر  مقرها  إل تماعي 

 45116 (- ترميكت) تيكمي  لجد6د 

عدم) (: ل) نتيجة  ورز ز ت  ملغرب 

 لقدرة على تحقيق  لهدف  إل تماعي)

للشركة.

دو ر) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

(- ترميكت) تيكمي  لجد6د  تبكيونت 

45116)ورز ز ت  ملغرب.)

و عين:

و) (HICHAM  SGHIR  لسيد)ة()

ورز ز ت) (45111 ورز ز ت) عنو نه) ()

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (28 بتاريخ) (  البتد ئية بورز ز ت)

2122)تحت رقم))5.

411I

ficotrad(sarl

SOCLAMA SARL A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

ficotrad(sarl

 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate(maroc

SOCLAMA SARL A.U شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 54 حي 

 لوحدة - 45111 ورز ز ت  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((253

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

)212)تقرر حل) 21)د نبف)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 SOCLAMA SARL  لشريك  لوحيد)

11.111))درهم) )مبلغ رأسمالها) (A.U

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم)54)حي)

ورز ز ت  ملغرب) (45111 (-  لوحدة)

عدم  لقدرة على تحقيق) (: نتيجة ل)

 لهدف  ال تماعي للشركة.

 54 و حدد مقر  لتصفية ب رقم)

حي  لوحدة)-)45111)ورز ز ت  ملغرب.)

و عين:

 CLAUDIO  MAGRINI()لسيد)ة 

حي  لوحدة) (54 رقم) عنو نه) () و 

45111)ورز ز ت  ملغرب كمصفي))ة()

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((7 بتاريخ) (  البتد ئية بورز ز ت)

2122)تحت رقم)22.

41(I
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ficotrad(sarl

KAIDITRA SARL A.U
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ficotrad(sarl

 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate(maroc

KAIDITRA SARL A.U شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 396 

حي  لوحدة  - 45111 ورز ز ت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

((8(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.KAIDITRA SARL A.U

مقاولة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

مقاولة) (- أشغال  لبناء) مختلف 

تنظيف و  هات  ملحالت،) ملخازن و)

 لشقق)-)تجارة.
رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

ورز ز ت) (45111 (- ( حي  لوحدة) (396

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  سماعيل  لقا6دي):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  سماعيل  لقا6دي)
حي  لوحدة)) (559 رقم) عنو نه) ()

45111)ورز ز ت  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  سماعيل  لقا6دي)
حي  لوحدة) (559 رقم) عنو نه) ()

45111)ورز ز ت  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((3 بتاريخ) (  البتد ئية بورز ز ت)

2122)تحت رقم)4).
412I

KHALFI  BAT  SARL AU

STE  KHALFI BAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KHALFI  BAT  SARL(AU
حي بوركون زنقة ركر كة  قامة 
الكورنيش شقة رقم )  لعمارة 

2  لد ر  لبيضاء ، 21153،  لد ر 
STE  KHALFI(BAT لبيضاء 

STE  KHALFI(BAT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
بوركون زنقة ركر كة  قامة 

الكورنيش شقة رقم )  لعمارة 2  
 لد ر  لبيضاء 21153  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5(7867

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( شتنبف) (22
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
  STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.KHALFI BAT

غرض  لشركة بإ6جاز):)-))منعش)
عقاري

2)-) لتصد6ر و  الستيف د.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
بوركون زنقة ركر كة  قامة الكورنيش)
2) لد ر  لبيضاء) )) لعمارة) شقة رقم)

21153) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: خلفي) هشام   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () خلفي  هشام   لسيد 
بنور) سيدي  تجزئة  لسعادة  (332

24353)سيدي بنور  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () خلفي  هشام   لسيد 
بنور) سيدي  تجزئة  لسعادة  (332

24353)سيدي بنور  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر))212)تحت رقم)794834.
413I

COMPETENCES CONSULTANTS

GLOBAL PRODUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 COMPETENCES
CONSULTANTS

 N°5, Bd(Zerktouni  Rés(la
 Tourette 3éme(étage(Bureau
 N°8 ، 20100، Casablanca

MAROC
GLOBAL PRODUCTION شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة حاج 
 اللي عوفيف  لطابق  الر�سي رقم 

6) معاريف تمد6د  - 21731   لد ر 
 لبيضاء   ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.265585
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) (2122 6نا6ر) (16  ملؤرخ في)
محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة 
 GLOBAL ذ ت  لشريك  لوحيد)
رأسمالها) مبلغ  ( (PRODUCTION
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
عوفيف) حاج  اللي  زنقة   إل تماعي 
معاريف) ((6 رقم)  لطابق  الر�سي 
) لد ر  لبيضاء)) (21731 (- ( تمد6د)
تحقيق) عدم  (: ل) نتيجة   ملغرب 

 لهدف.
تجزئة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 لنسيم إقامة صارة  لعمارة)85))رقم)

5 - 91)21)) لد ر  لبيضاء)) ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة()د وود)) زعني و عنو نه) ()
إقامة غاسين عمارة) تجزئة  لنسيم 
) لد ر  لبيضاء)) (21(91  4 رقم) (((6

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)1889)8.
414I

COMPETENCES CONSULTANTS

S.N.I.S SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 COMPETENCES
CONSULTANTS

 N°5, Bd(Zerktouni  Rés(la
 Tourette 3éme(étage(Bureau
 N°8 ، 20100، Casablanca

MAROC
S.N.I.S SARL AU شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 357 شارع 
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محمد  لخامس  لطابق  الول فضاء 
أ/6 - 21553  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.234537
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) (2122 6نا6ر) (16  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 S.N.I.S SARL  لشريك  لوحيد)
درهم) ((11.111 مبلغ رأسمالها) ( (AU
357)شارع) وعنو ن مقرها  إل تماعي)
محمد  لخامس  لطابق  الول فضاء)
21553) لد ر  لبيضاء) ملغرب)  - أ/6 

نتيجة ل):)عدم تحقيق  لهدف.
تجزئة) ( و حدد مقر  لتصفية ب)
 لنسيم إقامة صارة  لعمارة)85))رقم)

5 - 91)21) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة()د وود)) زعني و عنو نه) ()
إقامة غاسين عمارة) تجزئة  لنسيم 
91)21) لد ر  لبيضاء)  4 رقم) (((6

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)1891)8.

415I

MEXCO

MOBSONS INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MEXCO
 ESPACE RIHAB FES AV ALLAL
 BEN(ABDELLAH(IMM. C(BUR

53، 30000، FES(MAROC
MOBSONS INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 25 
تجزئة بريستيجيا ملع4  لخيل، 
عمارة د محل 7) - 31111 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7(1(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MOBSONS INVEST
(- (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 إلستيف د،)و لتصد6ر،
-) إلنعاش  لعقاري،

و بيع معد ت و منتجات) شر ء) (-
تشطي4  ملباني)

-)و ميع  لعمليات بشكل مباشر)
في) أو  زئيا،) كليا  (، مباشر) غيف  أو 
أعاله) من  لعمليات  ملذكورة  أي 
أعمال) تطوير  أو  وتعزيز  لتسهيل 
 لشركة و ميع  ملصالح  ملباشرة أو)
غيف  ملباشرة في أي شكل من  ألشكال)
أغر ض) إلى  في  لشركات  لتي تسعى 

مماثلة أو ذ ت  لصلة.
 25 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
ملع4  لخيل،) بريستيجيا  تجزئة 
فاس) (31111  -  (7 محل) د  عمارة 

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

111.111.))درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد سعد بر دة):))5.111)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيد محمد 6ونس بر دة):))5.111 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد سعد بر دة عنو نه) ()فيال)
زنقة حفيظ  بر هيم حي  لقدس) (74

31111)فاس  ملغرب.
بر دة) 6ونس  محمد   لسيد 
 31111 ( ميموز ) حي  (39 عنو نه) ()

فاس  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد سعد بر دة عنو نه) ()فيال)
زنقة حفيظ  بر هيم حي  لقدس) (74

31111)فاس  ملغرب
بر دة) 6ونس  محمد   لسيد 
 31111 ( ميموز ) حي  (39 عنو نه) ()

فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)371.
416I

CIRAGAN MOBILYA

 LUXURY ZEBRANO
MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

LUXURY ZEBRANO MAROC
15)  قامة مكت4 بريما رقم 6) 

 لطابق 3 ز وية )) 6نا6ر و مصطفى 
 ملعاني ، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
 LUXURY ZEBRANO MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 15)  قامة 
مكت4 بريما رقم 6)  لطابق 3 ز وية 
)) 6نا6ر و مصطفى  ملعاني - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
531(6(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LUXURY ZEBRANO MAROC

:) ستيف د) بإ6جاز) غرض  لشركة 

وتصد6ر  ميع  ملنتجات أو  ملو د أو)

 لبضائع أو  ملو د أ6ا كان نوعها.

 (15 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

6)) لطابق) رقم) بريما  مكت4   قامة 

)))6نا6ر و مصطفى  ملعاني)-) 3)ز وية)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: ألتند ل كيمال)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

ألتند ل كيمال عنو نه) ()  لسيد 

أنقرة تركيا)16111)أنقرة تركيا.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () ها6ال  كور ي   لسيد 

2)) لطابق) ( تجزئة  لهدى تجزئة) (4

21111) لد ر  لبيضاء)  4 )) لشقة)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم))121)8.

417I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

 BROADWAY

PRODUCTIONS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LA PEPINIERE D›ENTREPRISES

 AL MASSAR ROUTE DE ,345

 SAFI ، 40100، MARRAKECH

MAROC

 BROADWAY PRODUCTIONS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 345  ملسار 

طريق  سفي  - 11)41 مر كش 

 ملغرب



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2770

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(22(85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((8

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BROADWAY PRODUCTIONS
مقاول) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
خدمات  ملعلومات  لتجارية)

) تصاالت)،)سمعية بصرية)،)وي4)...(.

 345 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 ملسار طريق  سفي))-)11)41)مر كش)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  نضام سعيد):))511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 June VERELST :  511  لسيدة)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () سعيد   لسيد  نضام 

 45111  5 بلوك) (( رقم) حي  لبهجة 

ورزز ت  ملغرب.

 لسيدة)June VERELST)عنو نه) ()

 Harentsttraat, 2821 Bonheiden

115))بلجيكا بلجيكا.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () سعيد   لسيد  نضام 

 45111  5 بلوك) (( رقم) حي  لبهجة 

ورزز ت  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32238).

418I

CIRAGAN MOBILYA

CIRAGAN MOBILYA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CIRAGAN MOBILYA
15)  قامة مكت4 بريما رقم 6) 

 لطابق 3 ز وية )) 6نا6ر و مصطفى 
 ملعاني ، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
CIRAGAN MOBILYA شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  15) 

 قامة مكت4 بريما رقم 6)  لطابق 
3 ز وية )) 6نا6ر و مصطفى  ملعاني - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
531557

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( 6نا6ر) ((8
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CIRAGAN MOBILYA
:) ستيف د) بإ6جاز) غرض  لشركة 
وتصد6ر  ميع  ملنتجات أو  ملو د أو)

 لبضائع أو  ملو د أ6ا كان نوعها.
 (15 ( (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
6)) لطابق) رقم) بريما  مكت4   قامة 
)))6نا6ر و مصطفى  ملعاني)-) 3)ز وية)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد إمري أتاس):))111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () أتاس  إمري   لسيد 

 48111 كاد مو ال) كوكمان  سيتكي 

مو ال تركيا.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () أتاس  إمري   لسيد 

تركيا) مو ال  كاد  كوكمان  سيتكي 

48111)مو ال تركيا

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)1748)8.

419I

AC FIDUS

DEPOT STYLE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AC FIDUS

 BD ABDELKRIM KHATTABI 5(3

 DERB CHABAB C ALIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

DEPOT STYLE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 492 

شارع و د  لده4  لطابق  ألر�سي 

 لحسنية)  - 28831  ملحمد6ة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((5

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DEPOT STYLE
و) صانع  (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

بائع  آلتات و ال كسسو ر ت).
 492 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
و د  لده4  لطابق  ألر�سي) شارع 
28831) ملحمد6ة)  -  لحسنية)  

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (:  لسيد ر �سي  سماعيل)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد ر �سي  سماعيل عنو نه) ()
 28831 )) ملحمد6ة) 259) لحسنية)

 ملحمد6ة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد ر �سي  سماعيل عنو نه) ()
 28831 )) ملحمد6ة) 259) لحسنية)

 ملحمد6ة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) ( باملحمد6ة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)221.

4(1I

TCMA TRAVAUX

 RENOVATION
POLYVALENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

رفع رأسمال  لشركة

RNOVATION POLYVALENT
)2 ساحة  بو بكر  لصد6ق  لشقة 8 

 كد ل ، 1111)،  لرباط  ملغرب
 RENOVATION POLYVALENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي )2 ساحة 
 بو بكر  لصد6ق  لشقة 8  كد ل - 

1111)  لرباط  ملغرب.



2771 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(3163(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم) (212( د نبف) (21 في)  ملؤرخ 

بمبلغ) رأسمال  لشركة  رفع 

أي) درهم«) (411.111,11« قدره)

إلى) درهم«) ((11.111,11« من)

((: طريق) عن  درهم«) (511.111,11«

تقد6م حصص نقد6ة أو عينية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بالرباط)  لتجارية 

2122)تحت رقم)758)2).

4((I

عزيز  نفوح

STE H 4 PNEUMATIQUE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف تسمية  لشركة

عزيز  نفوح

59 زنقة  لزرقطوني  رفود، 52211، 

 رفود  ملغرب

STE(H 4 PNEUMATIQUE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي شارع 

موالي  سماعيل  - 52211  رفود 

 ملغرب.

تغييف تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

 (4873

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تغييف) (212( نونبف) (1(  ملؤرخ في)

 STE H 4« من) تسمية  لشركة 

 STE« إلى) (»PNEUMATIQUE

 «COMPLEXE DAR TAJINE ANZA

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالرشيد6ة))بتاريخ)7))6نا6ر)

2122)تحت رقم)36.

4(2I

AC FIDUS

MONTREUX TRANSPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AC FIDUS
 BD ABDELKRIM KHATTABI 5(3

 DERB CHABAB C ALIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

 MONTREUX TRANSPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لحسنية 
) رقم 321  لطابق  ألول   ملحمد6ة - 

28831  ملحمد6ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2978(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((5
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MONTREUX TRANSPORT
نقل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع لصالح  لغيف.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):) لحسنية)
))رقم)321) لطابق  ألول)) ملحمد6ة)-)

28831) ملحمد6ة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((:  لسيدة  ميعة  حمر  لحية)
251)حصة بقيمة)11))درهم للحصة

 251 ( (: صالحي) ناد6ة  . لسيدة 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 251 ( (: صالحي) رضو ن   لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد عبد لرحيم صالحي):))251 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة  ميعة  حمر  لحية)
 321 رقم) (( عنو نه) () لحسنية)

28831)) ملحمد6ة  ملغرب.

عنو نه) () صالحي  ناد6ة   لسيدة 
  28831  321 رقم) ((  لحسنية)

 ملحمد6ة  ملغرب.

 لسيد رضو ن صالحي عنو نه) ()
  28831  321 رقم) ((  لحسنية)

 ملحمد6ة  ملغرب.

صالحي) عبد لرحيم   لسيد 
 321 رقم) (( عنو نه) () لحسنية)

28831)) ملحمد6ة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة  ميعة  حمر  لحية)
 321 رقم) (( عنو نه) () لحسنية)

28831)) ملحمد6ة  ملغرب

 لسيد رضو ن صالحي عنو نه) ()
  28831  321 رقم) ((  لحسنية)

 ملحمد6ة  ملغرب

صالحي) عبد لرحيم   لسيد 
 321 رقم) (( عنو نه) () لحسنية)

28831)) ملحمد6ة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) ( باملحمد6ة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم))22.

4(3I

COMPETENCES CONSULTANTS

 ATLAS MERIDIANA DES

TRAVAUX ET COMMERCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 COMPETENCES

CONSULTANTS

 N°5, Bd(Zerktouni  Rés(la

 Tourette 3éme(étage(Bureau

 N°8 ، 20100، Casablanca

MAROC

 ATLAS MERIDIANA DES

  TRAVAUX ET COMMERCE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لنسيم عمارة 5)) رقم 2)  لطابق 
4 لساسفة - 21232  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.23511(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 6نا6ر) (16  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 ATLAS MERIDIANA DES
   TRAVAUX ET COMMERCE
درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 
تجزئة) مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
2)) لطابق) رقم) (((5  لنسيم عمارة)
21232) لد ر  لبيضاء) (- لساسفة) (4
تحقيق) عدم  (: ل) نتيجة   ملغرب 

 لهدف.
تجزئة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
2)) لطابق) رقم) (((5  لنسيم عمارة)
91)21) لد ر) (- ليساسفة)  لر بع 

 لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

و) ) لعمري  محند)  لسيد)ة()
عنو نه) ()شارع محمد  لخامس رقم)
تنغيف  ملغرب كمصفي) (45811   756

)ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)1888)8.
4(4I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 BUHLER AG SUCCURSALE
MAROC

إعالن متعدد  لقر ر ت

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd(abdelmoumen (85

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 BUHLER AG SUCCURSALE
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MAROC »شركة   ملساهمة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 298 

تجزئة لينا سيدي معروف - 21111 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.248223
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)12)د نبف))212
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 6نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
ما6لي:)-) ستقالة  لسيد ماريو أوليفيي)
نيكوالس)،) ملزد د في)02/02/1971)،)
 X(1(6748(لحامل لجو ز  لسفر رقم 
 BUHLER AG(من منص4 مد6ر فرع(،

SUCCURSALE MAROC
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
تعيين  لسيد عبد  لكريم  لحيان) (-
مغربي) (،03/01/1986 في) ،) ملزد د 
،) لحامل للبطاقة لوطنية)  لجنسية)
 436 (: ب) ، لقاطن  (BL71862 رقم)
شارع أبا شعي4  لدكالي حي  لفرح،)
للفرع) مد6ر   د6د    لد ر لبيضاء)
 BUHLER AG SUCCURSALE

MAROC)ملدة غيف محدودة..
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)-:) لذي 6نص على ما6لي:)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)1937)8.

4(5I

accountirabia

HONICHICOUR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

accountirabia
درب بوشنتوف زنقة 25 رقم )3)، 
درب  لسلطان  لفد ء ، 211111، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
HONICHICOUR شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 27  لطابق 
 لسفلي شارع يعقوب  ملنصور 

 ملعاريف  لد ر لبيضاء - 11)21 

CASABLANCA  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((6157

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في))2)د نبف))212)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

يعقوب) شارع  »27) لطابق  لسفلي 

(-  ملنصور  ملعاريف  لد ر لبيضاء)

CASABLANCA 21(11) ملغرب«)إلى)
رقم) (7 شارع زرقطوني  لطابق) (4(«

 21(11 (- 37) لد ر لبيضاء)  لشقة)

CASABLANCA)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)3)8165.

4(6I

CELYA CONSULTING

 SMART AFRICA
CONSULTING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة)

CELYA CONSULTING

 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik(Al 45

 Khir(Sidi(Bernoussi(Casablanca

، 20610، Casablanca(MAROC

 SMART AFRICA CONSULTING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي 64 شارع 

نورماندي  لطابق  ألول 21111  - 

21371  لد ر لبيضاء  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.35(637

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تمت) (212( نونبف) ((9 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):

في) و ملشورة  تقد6م  لخدمات 

 ألمور سو ء)في  ملغرب أو في  لخارج)،

في  ملغرب) مصدر للخدمات سو ء)

أو في  لخارج)،

تصميم وإنشاء)مقاطع  لفيد6و)؛

تصميم وإد رة  ملنصات  لرقمية)

في  ملغرب وفي  لخارج.

 لتو صل:)ستقوم  لشركة بتنفيذ)

بجميع) أنشطة  التصال   ميع 

(، و ه  لخصوص) على   و نبها.)

و لوسائط) عبف  إلنتفنت   التصال 

(، و لحمالت  إلعالنية) (،  ملتعددة)

و التصاالت) (، و لعالقات  لصحفية)

 ملؤسسية)،)و لخار ية و لد خلية)؛

 إلنتاج  لتحريري و ملبيعات:)إنتاج)

وكتابة وتسويق  ميع أنو ع  ملشاريع)

سيما  إلصد ر ت) وال  (،  لتحريرية)

و مللفات) (،  إلقليمية  لخاصة)

(، و لصحف  لد خلية) (،  ملو ضيعية)

و ألعد د  لدورية  لخاصة و ملشاريع)

 ألخرى ذ ت  لطبيعة  لصحفية)؛

وتسويق  ميع) تنظيم   ألحد ث:)

،)وال سيما  ملؤتمر ت) أنو ع  ألحد ث)

 ملو ضيعية)،)و ملؤتمر ت  لصحفية)،)

و ملعارض  لتجارية وإطالق  ملنتجات)

في  ملغرب) وفعاليات  لشركات  (،

و لخارج)؛

رو بط؛

 لد6كور  لد خلي

،) ميع  لعمليات)) أعم) وبصورة 

من أي نوع كانت)،)قانونية و قتصاد6ة)

ومالية ومدنية وتجارية تتعلق بالكائن)

أخرى) كائنات  بأي  أو  أعاله   ملذكور 

مماثلة أو ذ ت صلة)،)من  ملحتمل أن)

(، ،)بشكل مباشر أو غيف مباشر) تعزز)

 لغرض  لذي يسعى إليه  لشركة أو)

 متد دها أو تطويرها..

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 (9 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)818963.

4(7I

SMOUNIAMINA

SOCIETE UNIO TECH SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA

 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

 SOCIETE UNIO TECH SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تـــزئـة  نـبـيــل 

رقــم  32 بـن سـودة  فــاس - 31111 

فــاس  لـمـغـــرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7(17(

 24 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( د نبف)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE UNIO TECH SARL

تجـهـيـز) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

وتنـفـيد  عمال  لبناء) ملـتنوعـة)

) لكهربائية) مـخـتـلف  لتفكيبات)

و لشبكات  العالمية.

تـــزئـة)) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- فــاس) ( سـودة) بـن  (32 ( رقــم) نـبـيــل 

31111)فــاس  لـمـغـــرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

11.111,11))درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: ( ) لحـفـنـاوي)  لسيد رشـيــد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيدة وفـــاء))عــــامــر):))511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
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) لحـفـنـاوي)) رشـيــد)  لسيد 
5)) قـامـة  لزيتون) شقة) عنو نه) ()
فــاس) (31111 فــاس) )) لضحـى 

 لـمـغـــرب.
عنو نه) () عــــامــر  ( وفـــاء)  لسيدة 
 6 رقـم) (4 زنـقـة) سجـلـماسة  تـجـزئـة 
فــاس) (31111 فــاس) طـريق  مـوز ر 

 لـمـغـــرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
) لحـفـنـاوي)) رشـيــد)  لسيد 
 ( 5)) قـامـة  لزيتون) عنو نه) ()شقة)
 لضحـى فــاس)31111)فــاس  لـمـغـــرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)453/2022.

4(8I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

BRICK HOLDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكناس ، 51111، 
مكناس  ملغرب

BRICK HOLDING شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
عالل بن عبد هللا   لبنا6ة 33  لشقة 

22  لطابق  لسادس - 51111 
مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
55269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (25
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BRICK(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.HOLDING

توظيف) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
لحسابه) وإد رة  لقيم  ملنقولة 

 لخاص.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
عالل بن عبد هللا)) لبنا6ة)33) لشقة)
 51111 (- 22) لطابق  لسادس)

مكناس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

7.111.111)درهم،)مقسم كالتالي:
((: أ ضيض  دريس)  لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((7.511

للحصة).
 لسيدة  هاللية بتزماث):))1.511) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيدة أ ضيض سارة)):))1.511) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
((: أ ضيض  6مان)  لسيدة 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((1.511

للحصة).
((: صوفيا) أ ضيض   لسيدة 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((1.511

للحصة).
 لسيدة أ ضيض لينا):))1.511) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
أ ضيض  دريس)  لسيد 
عنو نه) ()رقم)31))زنقة  ريس  ملنظر)
 لجميل م.ج)51111)مكناس  ملغرب.
 لسيدة  هاللية بتزماث عنو نه) ()
31)زنقة ميموزة ر س  غيل فيال أ م.ج))

51111)مكناس  ملغرب.
 لسيدة أ ضيض سارة))عنو نه) ()

بلجيكا)184/223)أنبيف بلجيكا.
أ ضيض  6مان)  لسيدة 
 (((7 عنو نه) () ململكة  ملتحدة)

لندن  ململكة  ملتحدة.
صوفيا) أ ضيض   لسيدة 
عنو نه) ()31)زنقة ميموزة ر س  غيل)

فيال أ م.ج))51111)مكناس  ملغرب.
 لسيدة أ ضيض لينا عنو نه) ()
31)زنقة ميموزة ر س  غيل فيال أ م.ج))

51111)مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

أ ضيض  دريس)  لسيد 
عنو نه) ()رقم)31))زنقة  ريس  ملنظر)

 لجميل م.ج)51111)مكناس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2122)تحت رقم)376.

4(9I

Cabinet Messaoudi

املغرب
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 TRANSPORT(LAHLOU » SARL

AU « شركة

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رأسمالها: 61.111,11 ده

عنو ن مقرها  ال تماعي: حي  ملسيفة 

عمارة 3)  لرقم8  لطابق3  لد ر 

 لبيضاء

 لسجل  لتجاري: 229745

 لتعريف  لجبائي: 41248457

 DISSOLUTION ANTICIPEE DE

LA SOCIETE

بمقت�سى محضر للقر ر  لعام غيف)

بالد ر) (05/07/2021 بتاريخ) عادي 

 لبيضاء)لشركة)))

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (

ذ ت  لشريك  لوحيد،)  ملحدودة 

 TRANSPORT LAHLOU SARL AU
مقرها) ده،) (61.111,11 رأسمالها)

 (3 عمارة) حي  ملسيفة   ال تماعي:)

 لرقم8) لطابق3) لد ر  لبيضاء،)

)تقرر ما 6لي:

من) حل  لشركة  عتبار  

(- 05/07/2021

عبد  لحميد) تعيين  لسيد  (2-

 لحلو كمصفي.

-3)تثبيت صالحية  ملصفي.

في  ملقر) مقر  لتصفية  إنشاء)

 ملسجل.)

-) لرسم  لقضائي وضع باملحكمة)

بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

23/12/2021))تحت رقم)815661

421I

FEXACO SARL

 MAYERN IMPORT EXPORT

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FEXACO SARL

 ANGLE RUE SFAX ET  238

 BD.RAHAL  MESKINI(N 4 EME

 ETAGE، 20200، CASABLANCA

MAROC

 MAYERN IMPORT EXPORT

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  تجزئة 

حافظ  لخيف سيدي معروف  لد ر 

 لبيضاء - 21291  - 21271   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4162(7

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (212( د نبف) ((6 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

عز م) ( عمر) )ة() تفويت  لسيد)

من) حصة   تماعية  (511 (  اي)

) لسيد) لفائدة) حصة  ((.111 أصل)

)ة() دريس)) حويط بتاريخ)6))د نبف)

.212(

عز م) ( عمر) )ة() تفويت  لسيد)

 اي))511)حصة   تماعية من أصل)

)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  ((.111

د نبف) ((6 بتاريخ) ( عز م  اي) ( رشيد)

.212(

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)816258.
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Cabinet(Comptable(Marzofid

 HONEY DRILL MOROCCO
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid

 Rue(Ibn(Aicha(Résid.les(huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51

 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

 HONEY DRILL MOROCCO

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

مسلم تجزئة بوكار  لطابق  لتالث 

شقة 4) باب دكالة  - 41111 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2224(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (14

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 HONEY DRILL MOROCCO

.SARL
غرض  لشركة بإ6جاز):)•)صندوق)

ترويج للمنتجات  لصيدالنية.

وتصنيع مستحضر ت) •) ستيف د 

 لتجميل.

 ستيف د  ملستحضر ت)

 لصيدالنية.

•) لتجارة.

•)تمثيل وتسويق  ملاركات  أل نبية)

في  ملغرب.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

بوكار  لطابق  لتالث) تجزئة  مسلم 

شقة)4))باب دكالة))-)41111)مر كش)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد عاصم  6ت غانم):))5.111 
حصة بقيمة)1))درهم للحصة).

طاهرو و ن) محمد  عادل   لسيد 
حصة) (5.111 ( (: ضيحان  لشمري)

بقيمة)1))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد عاصم  6ت غانم عنو نه) ()
رقم31  تجزئة  لعربي  حي  ألندلس 

أمرشيش))41111)مر كش  ملغرب.
طاهرو و ن) محمد  عادل   لسيد 
ضيحان  لشمري عنو نه) () لكويت))

)5454) لكويت)) لكويت).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عاصم  6ت غانم عنو نه) ()
رقم31  تجزئة  لعربي  حي  ألندلس 

أمرشيش))41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32299).

422I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

BAY PRINT SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكناس ، 51111، 
مكناس  ملغرب

BAY PRINT SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 29 
شارع  لحسن  لثاني طريق  لد ر 

 لبيضاء  لحي  لصناعي سيم  لطابق 
 ألول رقم 2 - 71)1)  لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(57(55

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( شتنبف) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BAY (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PRINT SARL
غرض  لشركة بإ6جاز):)-)مطبعة

-)بيع معد ت مكتبية
-) إلستيف د و لتصد6ر.

 29 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
طريق  لد ر) شارع  لحسن  لثاني 
 لبيضاء) لحي  لصناعي سيم  لطابق)
 ألول رقم)2 - 71)1)) لرباط  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

4.111.111)درهم،)مقسم كالتالي:
 21.111 ( (:  لسيد سعيد محات)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 لشركة موطر ن):))21.111)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () محات  سعيد   لسيد 
شارع  ملحطة) ((( 39) لشقة)  لبنا6ة)

م.ج)51111)مكناس  ملغرب.
عنو نه) () ( موطر ن)  لشركة 
شارع  لحسن  لثاني  لحي) (29 رقم)
71)1)) لرباط) ( سيم) (  لصناعي)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () ( محات) سعيد   لسيد 
شارع  ملحطة) ((( 39) لشقة)  لبنا6ة)

م.ج)51111)مكناس  ملغرب
عنو نه) () محات  محمد  (  لسيد)
شارع  لحسن  لثاني  لحي) (31 رقم)
71)1)) لرباط) ( سيم)  لصناعي 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((3 بتاريخ) ( بالرباط)  لتجارية 

2122)تحت رقم)343)2).
423I

VISION AUDIT

INDUS RAYONNAGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

VISION AUDIT
 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
INDUS RAYONNAGE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 68 تجزئة 
 لفتح 2 سيدي معروف - 21521 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4895(9

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)21)د نبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
سيدي معروف) (2 تجزئة  لفتح) (68«
21521) لد ر  لبيضاء) ملغرب«)  -
ل.   لسكن  ملنور  لطابق) (94« إلى)
21471) لد ر) (- (  لسفلي عين  لشق)

 لبيضاء))) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)1865)8.
424I

NKH CONSULTING SARL

BMHK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
BMHK شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة4 
 لطابق  ألول إقامة قادر مرس  لخيف 

تمارة تمارة 2111) تمارة  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

221/(35295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BMHK

بيع مو د) (: غرض  لشركة بإ6جاز)

 لبناء)وأشغال مختلفة.

شقة4  (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 لطابق  ألول إقامة قادر مرس  لخيف)

تمارة تمارة)2111))تمارة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: عزيز)  لسيد  لكرضة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () عزيز   لسيد  لكرضة 

دو ر  لبكارة  لشعاب صخور بن  رير)

51)43)بن  رير  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () عزيز   لسيد  لكرضة 

دو ر  لبكارة  لشعاب صخور بن  رير)

51)43)بن  رير  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بتمارة)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)7339.

425I

مكت4  ملحاسبة

JAADANE
شركة  لتضامن

قفل  لتصفية

مكت4  ملحاسبة
شارع  ون كينيدي عمارة أعر ب 
 لطابق  ألول رقم ب4 ، 35111، 

تازة  ملغرب
JAADANE شركة  لتضامن

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 1) حي 
 لتقدم 2 تازة - 35111 تازة  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.4793
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (212( نونبف) (18  ملؤرخ في)
مبلغ) شركة  لتضامن  (JAADANE
وعنو ن) درهم  (31.111 رأسمالها)
حي  لتقدم) ((1 مقرها  إل تماعي)
نتيجة) تازة  ملغرب  (35111 (- تازة) (2

لعدم  ملردود6ة.
و عين:

 لسيد)ة()عبد لرحيم))) عد ن و)
زنقة عقبة بن نافع عمارة) عنو نه) ()
تازة) (35111 تازة) (24 رقم) بنفارس 

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
حي) ((1 وفي) (212( نونبف) (18 بتاريخ)
 لتقدم)2)تازة)-)35111)تازة)) ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)38.

426I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

رازماكو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
ر زماكو شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2)،شارع 

صبفي بو معة  لطابق )  لشقة 6 

 لد ر لبيضاء - 21251  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.271739

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)2))6نا6ر)2122)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

بو معة  لطابق) صبفي  »2)،شارع 

 21251 (- 6) لد ر لبيضاء) )) لشقة)

شارع) ((« إلى)  لد ر لبيضاء) ملغرب«)

الغوطا، قامة  لياسمين رقم ب)171 

سيدي مومن  لد ر لبيضاء)-)21251 

 لد ر لبيضاء)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1524)8.

427I

NOK WASHING

NOK WASHING SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

NOK WASHING

 AV(MERS(SULTAN(ETG 1 26

 APPT 3 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

NOK WASHING SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 

 AV(MERS(SULTAN(ETG 1

 APP 3 CASABLANCA 20130

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

528135

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 NOK (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.WASHING SARL

غسل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لجينز و ميع  ألقمشة.

 26 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 AV MERS SULTAN ETG (

 APP 3 CASABLANCA 21(31

.CASABLANCA MAROC

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 5(1 ( (:  لسيد 6وسف نور لد6ن)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد عبد لرحمان كتون):))491 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

نور لد6ن) 6وسف   لسيد 

ج) ق  (31 رقم) (4( بلوك) عنو نه) ()

 لبيضاء)31)21)د ر  لبيضاء) ملغرب.

كتون) عبد لرحمان   لسيد 

رقم) (2( زنقة) (2 ) لحد وية) عنو نه) ()

د ر) (21(31 عين  لشق  لبيضاء) (89

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

نور لد6ن) 6وسف   لسيد 

ج) ق  (31 رقم) (4( بلوك) عنو نه) ()

 لبيضاء)31)21)د ر  لبيضاء) ملغرب

كتون) عبد لرحمان   لسيد 

رقم) (2( زنقة) (2 ) لحد وية) عنو نه) ()

د ر) (21(31 عين  لشق  لبيضاء) (89

 لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)817477.

428I
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FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

ألينيا فود
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
ألينيا فود شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي سيدي 
مومن  لجد6د، مجموعة2 زنقة 

3 رقم )  لطابق )  لد ر لبيضاء - 
21411  لد ر لبيضاء   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
531563

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (2(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
ألينيا) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

فود.
بيع كافة) (: غرض  لشركة بإ6جاز)

 ملنتو ات  لغد ئية.
سيدي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
زنقة) مجموعة2) مومن  لجد6د،)
(- )) لد ر لبيضاء) )) لطابق) رقم) (3

21411) لد ر لبيضاء)) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (:  لسيد بوقسا6م محمد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد بوقسا6م محمد عنو نه) ()
13)) اللفة) 68)رقم) 12)زنقة) أزهاري)
21221) لد ر لبيضاء))  لبيضاء)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد بوقسا6م محمد عنو نه) ()
13)) اللفة) 68)رقم) 12)زنقة) أزهاري)
21221) لد ر لبيضاء))  لبيضاء)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم))175)8.
429I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

دنيا بريم
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
دنيا بريم شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي سيدي 
مومن  لجد6د، مجموعة2 زنقة 

3 رقم )  لطابق )  لد ر لبيضاء - 
21411  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
53156(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (2(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
دنيا) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

بريم.

بيع كافة) (: غرض  لشركة بإ6جاز)

 ملنتو ات  لغد ئية.

سيدي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
زنقة) مجموعة2) مومن  لجد6د،)
(- )) لد ر لبيضاء) )) لطابق) رقم) (3

21411) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (:  لسيد بوقسا6م مهدي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد بوقسا6م مهدي عنو نه) ()
13)) اللفة) 68)رقم) 2)زنقة)  ألزهاري)

21221) لد ر لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد بوقسا6م مهدي عنو نه) ()
13)) اللفة) 68)رقم) 2)زنقة)  ألزهاري)

21221) لد ر لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)1751)8.

431I

FLP TIJANI

SALON SPA DU BONHEUR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

FLP TIJANI

حي  ملحيط زنقة بوخاريست رقم 

 rabat ،(1111 ، 1 مكرر  لرباط(

 ملغرب

 SALON SPA DU BONHEUR

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

و عنو ن مقرها  ال تماعي حي  لسالم 

بلوك 22  ملحل رقم 676 سال - 

111)) سال .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.33895

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) (2122 6نا6ر) (15  ملؤرخ في)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)

»شركة ذ ت  ملسؤولية) إلى)  لوحيد«)

 ملحدودة«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بسال)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)73.

43(I

مكت4  ملحاسبة

CAJICA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

مكت4  ملحاسبة

شارع  ون كينيدي عمارة أعر ب 

 لطابق  ألول رقم ب4 ، 35111، 

تازة  ملغرب

CAJICA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

سيدي عبد هللا غياتة  لغربية و د 

 مليل تازة - 35111 تازة  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.251(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2122 6نا6ر) ((2 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) ((.111.111«

»3.111.111)درهم«)إلى)»4.111.111 

تقد6م حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقد6ة أو عينية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئية 

2122)تحت رقم))5.

432I
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مكت4  ملحاسبة

KHANDAK DOUKARA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

مكت4  ملحاسبة

شارع  ون كينيدي عمارة أعر ب 

 لطابق  ألول رقم ب4 ، 35111، 

تازة  ملغرب

KHANDAK DOUKARA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر دكارة 

غياتة  لغربية تازة - 35111 تازة 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5879

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (212( د نبف) (31 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
)ة())رشيد خريبش) تفويت  لسيد)

511)حصة   تماعية من أصل)511 

بلقاسم) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

 لشنوف بتاريخ)31)د نبف))212.

تفويت  لسيد))ة()محمد  لشنوف)

511)حصة   تماعية من أصل)511 

بلقاسم) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

 لشنوف بتاريخ)31)د نبف))212.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)52.

433I

LE LEGALISTE

MEDI QUEST AGADIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES ET

 BD ABDERRAHIM BOUABID A

 2PPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

MEDI QUEST AGADIR  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 92  يت 
سكن 8 عمارة )) - 41111 مر كش 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.496(5

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)2))غشت)2121)تم))تحويل))
للشركة)  ملقر  ال تماعي  لحالي 
 -  (( عمارة) (8 »92) يت سكن) من)
41111)مر كش  ملغرب«)إلى)» ملكت4)
(- ( 2،) لطابق  ألول،) لهدى) رقم)

81111)أكاد6ر)))أكاد6ر)».
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف) (23 بتاريخ) ( باكاد6ر)  لتجارية 

)212)تحت رقم)17384).
434I

EVOLUTION CONSEIL

ATLAS MAJESTIC CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL
 N2 IMM(EL(MASSOUDI(RUE

 MAURITANIE(GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ATLAS MAJESTIC CAR  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي متجر 
رقم 224 غمارة   تجزئة  لزرقطوني 
 ملحاميد  - 41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(22247
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (2122 6وليوز) (2(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 ATLAS(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

. MAJESTIC CAR
كر ء) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق).

متجر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
غمارة   تجزئة  لزرقطوني) (224 رقم)

 ملحاميد))-)41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
511)حصة) ( (: (  لسيد نبيل  ليل)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (: لبزوي) مصطفى   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () ( نبيل  ليل)  لسيد 
  (( 531) لشقة) ))س عمارة)  ملسيفة)

41111)مر كش  ملغرب.
 لسيد مصطفى لبزوي عنو نه) ()
 41111   62 تجزئة صوكوما  لرقم)

مر كش  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () ( نبيل  ليل)  لسيد 
  (( 531) لشقة) ))س عمارة)  ملسيفة)

41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32312).
435I

LE LEGALISTE

MEDI QUEST AGADIR
إعالن متعدد  لقر ر ت

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

MEDI QUEST AGADIR  »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 92 
 يت سكن 8  لعمارة )) - 41111 

مر كش  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.95997

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)1))فبف 6ر)2121

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
مال) رأس  رفع  (- (( رقم) قر ر 
رفع)  لشركة:) لذي 6نص على ما6لي:)
رأسمال  لشركة بمبلغ)1.111))درهم)

درهم) (211.111 من) بذلك  لينتقل 

1.111)2)درهم وذلك عن طريق) إلى)

إصد ر)11))حصة   تماعية  د6دة)

بقيمة)11))درهم للحصة.

حصص:) تفويت  (- (2 رقم) قر ر 

ما6لي:) ملو فقة) على  6نص   لذي 

من) بيع  لحصص  ال تماعية  على 

سلطين) سني  نسرين  طرف  لسيدة 

حصة) (711( لفائدة سعيد فتح هللا)

  تماعية()وللسيد نبيل سني سلطين)

)711)حصة   تماعية(.

قر ر رقم)3)-)تغييف  لشكل  لقانوني:)

 لذي 6نص على ما6لي:)تحويل  لشركة)

محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة  من 

ذ ت  لشريك  لوحيد  لى شركة ذ ت)

مسؤولية محدودة متعددة  لشركاء.

قر ر رقم)4)-)تغيف  لنشاط  لتجاري:)

تغيف  لنشاط)  لذي 6نص على ما6لي:)

 لتجاري ليصبح  لتعليم  لعالي.)

قر ر رقم)5)-)تحويل  ملقر  ال تماعي)

للشركة):) لذي 6نص على ما6لي:)

للشركة) تحويل  ملقر  ال تماعي 

 6 شارع  لزرقطوني  لعمارة) (92 من)

مر كش  لى) (- كيليز)  لطابق  لثاني 

 يت سكن)8) لعمارة)))،)مر كش

قر ر رقم)6)-) عتماد عالمة تجارية):)

 لذي 6نص على ما6لي:) عتماد  لعالمة)

 INSTITUT DES HAUTES  لتجارية)

ETUDES PARAMEDICALES,)تحت)

 ,MEDI QUEST AGADIR شركة)

.IHEPS AGADIR(و ملختصر

تغيف  لسنة  ملالية:) (- (7 قر ر رقم)

تغيف  لسنة) ما6لي:) على  6نص   لذي 

 3( )شتنبف  لى) من) لتصبح   ملالية 

غشت في كل سنة.))

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
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بند رقم)-:) لذي 6نص على ما6لي:)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
3))غشت) بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

2121)تحت رقم)6)49.

436I

CAUDEC CONSEIL

ليف فلي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

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
ليف فلي شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 75 شارع 
)) 6نا6ر  لطابق  ألول  لشقة 69) - 

25111  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

531675
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((4
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
ليف) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

فلي.
:) ستيف د)) بإ6جاز) غرض  لشركة 
و تجارة  لبضائع) تصد6ربيع و شر ء)

 ملنقولة.
75)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 -  (69 6نا6ر  لطابق  ألول  لشقة) (((

25111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد هشام  لرخى):))511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيدة سهام علوي سيدي عمي):))
511)حصة بقيمة)11))درهم للحصة)
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () هشام  لرخى   لسيد 
تجزئة) بوطال4  عبد  لهادي  شارع 
 25111 عين  لذئاب) (29 6امينو فيال)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
 لسيدة سهام علوي سيدي عمي)
عنو نه) ()شارع عبد  لهادي بوطال4)
عين  لذئاب) (29 فيال) 6امينو  تجزئة 

25111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة سميفة  لخلوفي عنو نه) ()
أ2)  عمارة  سيتي  كولف  بوسكورة 
6) ملد6نة  لخضر ء) لنو صر) شقة)

25111) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)4)18)8.
437I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

YLIM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب
YLIM  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 

 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 
 لبفدعي رقم 12  يليز - 41111 

مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( أكتوبر) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
شوف)) 6اسين  )ة() تفويت  لسيد)
 (11 حصة   تماعية من أصل) (24
 PATRICIA ) لسيد))ة() حصة لفائدة)

 TATON ép. CHOUF MARLENE
ODETTE))بتاريخ)2))أكتوبر))212.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
29)أكتوبر) بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم))2895).
438I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

YLIM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب
YLIM شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

و عنو ن مقرها  ال تماعي ساحة 
 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 
 لبفدعي رقم 12  يليز - 41111 

مر كش .
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)2))أكتوبر))212)تم تحويل)
 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)
»شركة ذ ت  ملسؤولية) إلى)  لوحيد«)

 ملحدودة«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
29)أكتوبر) بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم))2895).
439I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MEAT & MEET
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب

MEAT & MEET  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 

 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 
 لبفدعي رقم 12  يليز - 41111 

مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( شتنبف) (31 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
لبنى  لهبازي) )ة() تفويت  لسيد)
11))حصة   تماعية من أصل)11) 
حصة لفائدة)) لسيد))ة() لبفتو سعد)

بتاريخ)31)شتنبف))212.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
29)أكتوبر) بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم)28952).
441I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ZAHYD CONCEPT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب
ZAHYD CONCEPT  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لسعادة 2 
 لعمارة )2 رقم 3 - 41111 مر كش 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم)) (212( أكتوبر) (22 في)  ملؤرخ 
) ملقر  ال تماعي  لحالي) تحويل)
 2( 2) لعمارة) للشركة من)» لسعادة)
إلى) 3 - 41111)مر كش  ملغرب«) رقم)
» سكجور  قامة نهى عمارة)7)رقم))) 

- 41111)مر كش)) ملغرب«.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف) (26 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

)212)تحت رقم)29993).

44(I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MEAT & MEET
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د6د للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب
MEAT & MEET   شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 
 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 
 لبفدعي رقم 12  يليز - 41111 

مر كش  ملغرب.
تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تم تعيين) 31)شتنبف)  ملؤرخ في)
مسيف  د6د للشركة  لسيد)ة()سعد)

 لبفتو))كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
29)أكتوبر) بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم)28952).

442I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LAPRE INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب
  LAPRE INVEST

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 
 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 
 لبفدعي رقم 12  يليز - 41111 

مر كش  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (212( أكتوبر) (2( في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
 (1.111« أي من) درهم«) ((61.111«
عن) درهم«) ((71.111« إلى) درهم«)
أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف) (25 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

)212)تحت رقم)29532).

443I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ZAHYD CONCEPT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د6د للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب
ZAHYD CONCEPT   شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  سكجور 
 قامة نهى عمارة 7 رقم )) - 41111 

مر كش  ملغرب.
تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)22)أكتوبر))212)تم تعيين)
زهيد) مسيف  د6د للشركة  لسيد)ة()

رشيدة كمسيف آخر
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف) (26 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

)212)تحت رقم)29993).

444I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LA NOTE GOURMANDE
شركة  ملساهمة
تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب
LA NOTE GOURMANDE شركة 

 ملساهمة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
فرنسا  قامة فرنسا - 41111 

مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( أكتوبر) (25 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد))ة()سعيد بوكنوف)
حصة   تماعية من أصل) ((3.333
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (41.111

 اد سعد بتاريخ)25)أكتوبر))212.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
نونبف) (22 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

)212)تحت رقم)29762).
445I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LA NOTE GOURMANDE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د6د للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب
LA NOTE GOURMANDE  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
فرنسا  قامة فرنسا - 41111 

مر كش  ملغرب.
تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (21(9 نونبف) ((4  ملؤرخ في)
مسيف  د6د للشركة  لسيد)ة()سعد)

 لبفتو))كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف) (22 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

)212)تحت رقم)29762).
446I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LA NOTE GOURMANDE
شركة  ملساهمة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب
LA NOTE GOURMANDE  شركة 

 ملساهمة
و عنو ن مقرها  ال تماعي شارع 
فرنسا  قامة فرنسا - 41111 

مر كش .
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) (212( نونبف) ((1  ملؤرخ في)
 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)
 ملساهمة«)إلى)»شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف) (22 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

)212)تحت رقم)29762).
447I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

FL TRANSAC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب
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FL TRANSAC  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملتجر رقم 

17 مكرر شارع  لكتبية  - 41111 

مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (212( د نبف) ((8 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

فاطمة) )ة() تفويت  لسيد)

حصة   تماعية) (511 بنالطاهر)

) لسيد) 511)حصة لفائدة) من أصل)

 (8 محمد فؤ د  لورز زي بتاريخ) )ة()

د نبف))212.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

نونبف) (19 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

)212)تحت رقم)1)293).

448I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

FL TRANSAC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د6د للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 

عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب

FL TRANSAC   شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملتجر رقم 

17 مكرر شارع  لكتبية - 41111 

مر كش  ملغرب.

تعيين مسيف  د6د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تم تعيين) 31)شتنبف)  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 

 لورز زي محمد فؤ د كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف) (19 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

)212)تحت رقم)1)293).
449I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SYSMS EVENTS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د6د للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب
SYSMS EVENTS   شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  كد ل 

MH32  ملشور  لقصبة  - 41111 
مر كش  ملغرب.

تعيين مسيف  د6د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)27)أكتوبر))212)تم تعيين)
مسيف  د6د للشركة  لسيد)ة()مالكي))

كريمة كمسيف آخر
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
د نبف) (16 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم)29)نونبف))212.
451I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

OWAC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب
OWAC  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 

 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 

 لبفدعي رقم 12  يليز - 41111 

مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)29)أكتوبر))212)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»ساحة  لحرية شارع موالي  لحسن)

 قامة  لبفدعي رقم)12) يليز)-)41111 

 4 و) (3 » ملتجر) إلى) مر كش  ملغرب«)
(- زنقة  م  لبيع  يليز) (3  قامة زين4)

41111)مر كش)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

نونبف) ((6 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

)212)تحت رقم)29611).

45(I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

DAR LUNA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 

عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب

DAR LUNA  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 

 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 

 لبفدعي رقم 12  يليز - 41111 

مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)8))أكتوبر))212)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»ساحة  لحرية شارع موالي  لحسن)

 قامة  لبفدعي رقم)12) يليز)-)41111 

»د ر  لضيافة) إلى) مر كش  ملغرب«)

د ر دكالة حي باب دكالة زنقة عرصة)

 وز ل)-)41111)مر كش)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف) (24 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

)212)تحت رقم)29869).
452I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 NOUVELLES ETUDES
 TECHNIQUES
D’INGENIERIE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب
 NOUVELLES ETUDES

  TECHNIQUES D’INGENIERIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2) شارع 
محمد  لخامس  قامة زين4  لشقة 

6 - 24111  لجد6دة   ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)29)شتنبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
محمد  لخامس  قامة) شارع  ((2«
24111) لجد6دة))  -  6 زين4  لشقة)
ما وريل) » قامة  ناس  إلى)  ملغرب«)
 ملدخل أ رقم)27)باب دكالة))-)41111 

مر كش)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف) ((5 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

)212)تحت رقم)29546).
453I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

AZ SERVICE CONSEILS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 
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 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب

AZ SERVICE CONSEILS  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 

 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 

 لبفدعي رقم 12  يليز - 41111 

مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)4))أكتوبر))212)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»ساحة  لحرية شارع موالي  لحسن)

 قامة  لبفدعي رقم)12) يليز)-)41111 

» مللك  ملسمى) إلى) مر كش  ملغرب«)

 4 4) لطا بق  الول  لشقة)  سماء)

 قامة)46شارع محمد  لسادس  يليز)

- 41111)مر كش)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

نونبف) (26 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

)212)تحت رقم)7255)).

454I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 NOUVELLES ETUDES

 TECHNIQUES

D’INGENIERIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة)

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 

عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب

 NOUVELLES ETUDES

  TECHNIQUES D’INGENIERIE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي  قامة 

 ناس ما وريل  ملدخل أ رقم 27 

باب دكالة - 41111 مر كش  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)29)نونبف))212)تمت إضافة)

إلى نشاط  لشركة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):

و ملحا ر) عن  ملنا م   لبحث 

وحيازتها وتأ يفها وعزلها و ستغاللها)

مهما كانت طبيعتها.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

نونبف) ((5 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

)212)تحت رقم)29546).

455I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MIS INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 

عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب

MIS INVEST  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 

 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 

 لبفدعي رقم 12  يليز - 41111 

مر كش  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (212( نونبف) (1( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

)كليال) تفويت  لسيد))ة()خد6جة)

511)حصة   تماعية من أصل)11) 

 SERIN ( )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

نونبف) (1( بتاريخ) (JEROME BRUNO

.212(

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

د نبف) (1( بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم))8)31).

456I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MIS INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب
MIS INVEST   شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 

 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 
 لبفدعي رقم 12  يليز - 41111 

مر كش  ملغرب.
تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (212( نونبف) (1(  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 
)كمسيف) (SERIN JEROME BRUNO

وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
د نبف) (1( بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم))8)31).

457I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

AFT LUXURIA AGENCY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب
 AFT LUXURIA AGENCY

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 
 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 
 لبفدعي رقم 12  يليز - 41111 

مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)8))د نبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»ساحة  لحرية شارع موالي  لحسن)
(- 12) يليز) رقم)  قامة  لبفدعي 
» قامة) إلى) مر كش  ملغرب«) (41111
 -  (7 رقم)  يليز6ومالطلبق  لتاني 

41111)مر كش)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف) ((6 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

)212)تحت رقم))2961).
458I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MH INVESTISSEMENT
عقد تسييف حر ألصل تجاري

)) ألشخاص  ملعنويون(
عقد تسييف حر ألصل تجاري
MH INVESTISSEMENT

مؤرخ) عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
 MH أعطى) (212( د نبف) ((8 قي)
INVESTISSEMENT) ملسجل)
باملحكمة) (4(313 بالسجل  لتجاري)
 لتجارية بمر كش حق  لتسييف  لحر)
زنقة) ((8 لألصل  لتجاري  لكائن ب)
تيخيزريت رياض د ر نجمة)-)41111 
 ABJAOU لفائدة) مر كش  ملغرب 
GESTION HOTELIERE))ملدة)5)سنة)
تبتدئ من))1)6نا6ر)7)21)و تنتهي في)
مقابل مبلغ شهري) (212( د نبف) (3(

قيمته)25.111)درهم.
459I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ZAINMLK INVEST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 41111، مر كش  ملغرب
 ZAINMLK INVEST
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 شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 
 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 

 لبفدعي رقم 12  يليز مر كش 
41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2189(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (17
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. ZAINMLK INVEST
تأ يف) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لعقار ت  ملفروشة
إد رة  إل6جار

تصد6ر  لسلع و لخدمات
إد رة  ملشاريع  لسياحية.

ساحة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
موالي  لحسن  قامة) شارع   لحرية 
 لبفدعي رقم)12) يليز مر كش)41111 

مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
هللا)) عبد  موالي   لسيد   د6ك 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((11   :

للحصة.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
هللا)) عبد  موالي   لسيد   د6ك 
  RUE DE LA TESSERIE (5() (عنو نه
 THORIGNE FOUILLARD  35235

-)فرنسا.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

هللا)) عبد  موالي   لسيد   د6ك 
  RUE DE LA TESSERIE (5() (عنو نه
 THORIGNE FOUILLARD  35235

-)فرنسا
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
د نبف) (16 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم)8)313).

461I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

LMATI INVEST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH ،
400000، MARRAKECH(MAROC

LMATI INVEST شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  زكي 

رقم 312 مر كش  - 41111 مر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2(897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LMATI(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.INVEST
(، مباني) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

مطور عقار ت
أو  لعمليات  لعقارية)  ملباني 

 ألخرى).

حي  زكي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
41111)مر كش) (- ( 312)مر كش) رقم)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( عبد  لجليل) (  لسيد  ملاطي)
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عبد  لجليل)) (  لسيد  ملاطي)
أمرشيش) بيكاسو  شارع  عنو نه) ()
  41111 ( مر كش) (29 رقم) كتبية 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لجليل)) (  لسيد  ملاطي)
أمرشيش) بيكاسو  شارع  عنو نه) ()
  41111 مر كش) (29 رقم) كتبية 

مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((8 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)889)3).
46(I

EXPERAMA

EPEGA PARTNERS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EXPERAMA
3 زنقة  ركشون شارع  ملقاومة ز وية 
)4) إقامة كنزة  لطابق  الول - لد ر 
 لبيضاء- ، 21511،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
EPEGA PARTNERS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 28 شارع 
 لجيش  مللكي  لطابق  لثالث  لرقم 

29 - لبيضاء- - 61)21  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
529((9

 13 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( د نبف)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 EPEGA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.PARTNERS
6قتصر) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
مهنة) ممارسة  على  نشاط  لشركة 
في  ميع  لفروع) وساطة  لتامين 
في) تدخل  و  ألنشطة  لتي   ملرخصة 

مجال مهن وساطة  لتامين..
 28 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع  لجيش  مللكي  لطابق  لثالث)
61)21) لد ر) (- - لبيضاء-) (29  لرقم)

 لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بمثلها) و  (EPEGA «SA (  لشركة)
رئيس مجلس  إلد رة  لسيد حبوبي)
عبد  لحميد):))341)حصة بقيمة)11) 

درهم للحصة).
((: ند6ر  بن  لون) محمد   لسيد 
331)حصة بقيمة)11))درهم للحصة)
 331 ( (: ليلى  بن  لون)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بمثلها) و  (EPEGA «SA (  لشركة)
رئيس مجلس  إلد رة  لسيد حبوبي)
زنقة) (48 عنو نه) () عبد  لحميد 
21451) لد ر  لبيضاء)  لجز ئر)

 ملغرب.
ند6ر  بن  لون) محمد   لسيد 
عين) زنقة  لسفر ل  ((5 عنو نه) ()
 لذئاب)21152) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
 لسيدة ليلى  بن  لون عنو نه) ()
عين  لذئاب) زنقة  لسفر ل  ((5

21152) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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ند6ر  بن  لون) محمد   لسيد 

عين) زنقة  لسفر ل  ((5 عنو نه) ()

 لذئاب)21152) لد ر  لبيضاء) ملغرب

غيف) حبوبي  عبد  لحميد   لسيد 
تاون) كرين  كاز   عنو نه) () شريك 

فبال)381) ملد6نة  لخضر ء)بوسكورة)

82)27) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (9 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)-.

462I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

LOGILAMDAK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 

صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب

LOGILAMDAK شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لقسم 

2 س رقم 32 - 73111  لد خلة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21(65

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (14

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LOGILAMDAK

إنتاج) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
وتصنيع ومعالجة و ستيف د وتصد6ر)
)حجارة) مو د  لبناء) وتجارة  ميع 
(، و ألرصفة) (، و أللو ح) (،  لرصف)
و لطوب  ملجوف)،)و لطوب  ألحمر..(.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 73111  -  32 رقم) س  (2  لقسم)

 لد خلة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (:  لسيد  حمد  لعالم)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  حمد  لعالم عنو نه) ()حي)
 لقسم)2)س رقم)32 73111) لد خلة)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة  ميلة سرحان عنو نه) ()
 لعمار ت  لحمر زنقة  نتجات رقم)5) 

73111) لد خلة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (7 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

د نبف))212)تحت رقم)2172.

463I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

DICADA TOURS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب
DICADA TOURS  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لقسم 

2 س رقم 32 - 73111  لد خلة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21(63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (18

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. DICADA TOURS

:) ستغالل) غرض  لشركة بإ6جاز)

ةتسييف فندق.

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 73111  -  32 رقم) س  (2  لقسم)

 لد خلة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (:  لسيد  حمد  لعالم)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  حمد  لعالم عنو نه) ()حي)

 لقسم)2)س رقم)32 73111) لد خلة)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة  ميلة سرحان عنو نه) ()

 لعمار ت  لحمر زنقة  نتجات رقم)5) 

73111) لد خلة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (7 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

د نبف))212)تحت رقم)2177.

464I

 centre d’étude de gestion et

d’organisation

AUDITAS
إعالن متعدد  لقر ر ت

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89

 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca(maroc

auditas »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 89، شارع 

أنفا - 21451)             لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.45332

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)22)نونبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

لشرط)  لعثورعلى  إلستيفاء) لنهائي 

سابقة عدم معارضة

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:

تخفيض) لقر ر   لتنفيذ  لنهائي 

بخسائر) مدفوع  غيف  رأس  ملال 

من) وتخفيضه  (، درهم) (411.111

درهم) ((11.111 درهم إلى) (511.111

عن طريق تخفيض  لقيمة  إلسمية)

من)11))درهم إلى)21)درهم.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)

من) في  لبند  لسادس  تعد6الت 

 لقانون  ألسا�سي للشركة

بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)
تعد6الت في  لبند  لسابع من  لقانون)

 ألسا�سي للشركة

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)79)797.

465I
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nadorligneconsulting

ج ت القدس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

nadorligneconsulting

 لناضور ، 62111،  لناضور  ملغرب

ج ت  لقدس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

عاريض مجموعة )1 شارع تاويمة 

رقم 514  لطابق  ألول  لناظور - 

62111   لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23515

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (31

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

ج ت) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

 لقدس.

-أعمال) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبناء) ملتنوعة

- ستيف د و تصد6ر.

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

تاويمة) شارع  (1( مجموعة) عاريض 

(- 514) لطابق  ألول  لناظور) رقم)

62111)) لناظور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لرمضاني محمد):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  لرمضاني محمد عنو نه) ()
 26 رقم) (291 زنقة) (2 عريض) حي 

 لناظور)62111)) لناظور  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لرمضاني محمد عنو نه) ()
 26 رقم) (291 زنقة) (2 عريض) حي 

 لناظور)62111)) لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)21)6نا6ر)

2122)تحت رقم)21).
466I

YESLI TRANS  SARL AU

YESLI TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

YESLI(TRANS  SARL(AU
حي  لجيف ري 2 شارع 78 رقم 21 ، 

91111، طنجة  ملغرب
YESLI TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
و عنو ن مقرها  ال تماعي مرك4 

 لعرفان عمارة   35   لطابق 2 رقم 
211  - 91111 طنجة .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.72(1(
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تم تحويل) (212( نونبف) (31  ملؤرخ في)
 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«)إلى)»شركة)
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)

 لوحيد«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (21 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)549.
467I

YESLI TRANS  SARL AU

YESLI TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

YESLI(TRANS  SARL(AU
حي  لجيف ري 2 شارع 78 رقم 21 ، 

91111، طنجة  ملغرب

YESLI TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مرك4 

 لعرفان عمارة 35 لطابق 2 رقم 

211  - 91111 طنجة  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.72(1(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)31)نونبف))212)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

 2 35 لطابق) »مرك4  لعرفان عمارة)
طنجة  ملغرب«) (91111  -   211 رقم)
إلى)»حي  لجيف ري)2)شارع)78)رقم)21 

- 91111)طنجة)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (21 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)549.

468I

YESLI TRANS  SARL AU

YESLI TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

YESLI(TRANS  SARL(AU

حي  لجيف ري 2 شارع 78 رقم 21 ، 

91111، طنجة  ملغرب

YESLI TRANS  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مرك4 

 لعرفان عمارة 255  لطابق  لثالث 
رقم 211 - 91111 طنجة  ملغرب.

تعيين مسيف  د6د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.72(1(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم تعيين) (212( نونبف) (31  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 

 لعز وي))عبد هللا كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (21 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)549.

469I

CAJF CO

OPTICAL VISION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

CAJF CO

 Rue(Ait(Ourir ، 20000، 13

casablanca(maroc

OPTICAL VISION شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي حسني 

شارع موالي تهامي و زنقة  م ربيع - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4247(3

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

)212)تقرر حل) 3))د نبف)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

  OPTICAL VISION(لشريك  لوحيد 

درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي حسني)

(- شارع موالي تهامي و زنقة  م ربيع)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):)حل مبكر للشركة.

و حدد مقر  لتصفية ب حي حسني)

(- ( شارع موالي تهامي و زنقة  م ربيع)

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين:

 لسيد)ة()) 6مان))زوبيف و عنو نه) ()

زنقة  بل حابري  قامة شمس) (13

طابق)5)شقة د)21111) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (4 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)818445.
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FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

GRIGNOT’IN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,

 Sidi(Mâarouf ، 20280،

Casablanca(MAROC

GRIGNOT’IN شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لجماعة ، زنقة 71، رقم 541، 

سيدي معروف  - 21281  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2564

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تقرر حل) 24)د نبف)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 لشريك  لوحيد)GRIGNOT’IN))مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)

(، تجزئة  لجماعة) مقرها  إل تماعي 
541،)سيدي معروف)) 71،)رقم) زنقة)

- 21281) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):)عدم و ود أفاق ألنشطة  لشركة.

تجزئة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
(،541 رقم) (،71 زنقة) (،  لجماعة)

21281) لد ر) (- ( معروف) سيدي 

 لبيضاء) ملغرب.)

و عين:

لعياني) ( ( عبد  لهادي)  لسيد)ة()
رقم) ( (، تجزئة  لجماعة) و عنو نه) ()

21281) لد ر) معروف) سيدي  (،49

 لبيضاء) ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق)

:)تجزئة  لجماعة)  ملتعلقة بالتصفية)
،)زنقة)71،)رقم)541،)سيدي معروف)

 لد ر  لبيضاء.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819397.
47(I

FOXY ACCESSOIRES AUTO SARL

 FOXY ACCESSOIRES AUTO
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 FOXY ACCESSOIRES AUTO
SARL

 Bd(Moulay(Youssef 1èr(Etage 74
OUJDA MAROC ،61111 ، 5/(
 FOXY ACCESSOIRES AUTO
SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 74. شارع  
موالي 6وسف  لطابق  ألول )/5 - 

61111 و دة   ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.35187

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)21)شتنبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
6وسف  لطابق) موالي  ( شارع) (.74«
) ملغرب«) 61111)و دة)  -  ألول)1/5 
شقة)) زنقة  لد ر  لبيضاء) (36 (« إلى)
 61111 (- ( 1)) لطابق  لر بع) رقم)

و دة))) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (2( بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)241.
472I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

MAKENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب

MAKENT شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 لعركوب رقم )7724-1 - 73111 

 لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
21453

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MAKENT
أعمال) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

مختلفة و شغال  لبناء).
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 73111  -  1(-7724 رقم)  لعركوب 

 لد خلة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: مكري) 6وسف   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
6وسف مكري عنو نه) () (  لسيد)
 36 رقم) (2 زنقة  س) حي  لجوهرة 

61111)و دة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
6وسف مكري عنو نه) () (  لسيد)
 36 رقم) (2 زنقة  س) حي  لجوهرة 

61111)و دة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (4 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)46/2022.

473I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 STE SERVICE AUTO CHAKIR
SARL AU

 )شركة سرفيس أوتو شكيف(

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY(BARAKA(SOFIA »B«
 BUREAU(N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
 STE SERVICE AUTO CHAKIR
SARL AU )شركة سرفيس أوتو 
شكيف( شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل كائن 
برقم 5) تجزئة  لبفكة بوفكر ن 
مكناس - 51111 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
55245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 SERVICE AUTO CHAKIR SARL

AU))شركة سرفيس أوتو شكيف(.
-بيع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 كسسو ر لقطع  لغيار  ملستعملة
-ميكانيكي مخصص

-كهرباء))مقاول تركي4()يعمل بها)
أقل من عشرة أشخاص..

محل) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
كائن برقم)5))تجزئة  لبفكة بوفكر ن)

مكناس)-)51111)مكناس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
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 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: محمد) شكيف   لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد شكيف محمد عنو نه) ()حي)
 47 رقم) بطوطة  شارع  بن   لنهضة 

بوفكر ن)51111)مكناس  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد شكيف محمد عنو نه) ()حي)
 47 رقم) بطوطة  شارع  بن   لنهضة 

بوفكر ن)51111)مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)327.
474I

samcompta(sarl(au

ACHRAF. NOR .TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د6د للشركة

samcompta(sarl(au
 av(mohamed(hansali(appt 1 6
 imm(hazzaz(fes ، 30000، fes

hglyvf
  ACHRAF. NOR .TRAVAUX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 4 والد 
 لطي4 دو ر والد حمو فاس - 31111 

فاس  ملغرب.
تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.63833

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تم تعيين) )2)د نبف)  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 

 لزرزوري 6ونس كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (14 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)49.
475I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 EL HACHIMI UNITE
 DE FABRICATION

 DE MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب
 EL HACHIMI UNITE DE

 FABRICATION DE MATERIAUX
DE CONSTRUCTION شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  ملسيفة 
2 رقم 23 - 73111  لد خلة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2(27
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تمت) (2122 6نا6ر) (13 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
ميلود  للطفة) )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  ((.111
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  ((.111
6نا6ر) (13 بتاريخ) لحسن  لرحالي 

.2122
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 (7 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)64/2022.
476I

samcompta(sarl(au

STE BINAE SEFROU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

samcompta(sarl(au
 av(mohamed(hansali(appt 1 6
 imm(hazzaz(fes ، 30000، fes

hglyvf
STE BINAE SEFROU  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 746 

حي زالغ بنصفار صفرو - 111)3 

صفرو  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.969

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (212( نونبف) ((5  ملؤرخ في)

شركة ذ ت) ( (STE BINAE SEFROU

رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

 إل تماعي رقم)746)حي زالغ بنصفار)

صفرو)-)111)3)صفرو  ملغرب نتيجة)

لقر ر  لشركاء.

و عين:

) لحيوني) عبد لعالي)  لسيد)ة()

بنصفار) زالغ  حي  ((12 عنو نه) () و 

صفرو  ملغرب) (3(111 ( صفرو)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

 746 )212)وفي رقم) نونبف) ((5 بتاريخ)

 3(111 (- صفرو) بنصفار  زالغ  حي 

صفرو  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (27 بتاريخ) (  البتد ئية بصفرو)

2122)تحت رقم)26/2022.

477I

COMPTAFFAIRES

OMYFA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

OMYFA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملنطقة 
 لصناعية تجزئة 55 سيدي 

 لبفنو�سي - 21111  لد ر لبيضاء 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(21599
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
)212)تقرر حل) 21)د نبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
مبلغ) ( (OMYFA  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي  ملنطقة  لصناعية)
تجزئة)55)سيدي  لبفنو�سي)-)21111 
(: ل) نتيجة   لد ر لبيضاء) ملغرب 

 ملنافسة.
و حدد مقر  لتصفية ب  ملنطقة)
سيدي) (55 تجزئة)  لصناعية 
21111) لد ر لبيضاء) (-  لبفنو�سي)

 ملغرب.)
و عين:

و) و عدي  ( ( حسن)  لسيد)ة()
ممر  مللياس  لطابق) (4 عنو نه) ()
عين  لسبع)) مشعل  تجزئة   لسفلي 
21111) لد ر لبيضاء) ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود)
على  لصالحيات  ملخولة)  ملفروضة 
تبليغ) محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
55)سيدي)  ملنطقة  لصناعية تجزئة)

 لبفنو�سي
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1659)8.

478I

LES ACIERS MARCHANE

LES ACIERS MARCHANE
إعالن متعدد  لقر ر ت

LES ACIERS MARCHANE
بالطو 5)، عمارة E (2 حي  ملحطة 

شارع موالي  سماعيل، تقاطع شارع 
إميل زوال و زنقة روكروي ، 21111، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
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LES ACIERS MARCHANE »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: بالطو 5)، 

عمارة E (2 حي  ملحطة شارع موالي 

 سماعيل، تقاطع شارع إميل زوال 

و زنقة روكروي  -  21111   لد ر 

 لبيضاء   ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.519137

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) (2122 6نا6ر) (13  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

على) 6نص  )1:) لذي  رقم) قر ر 

عاللي) خالد  تفويت  لسيد  ما6لي:)

حصة   تماعية من أصل) ((1.111

1.111))حصة لفائدة  لسيد 6ونس)

عاللي بتاريخ)13)6نا6ر)2122

على) 6نص  12:) لذي  رقم) قر ر 

لقبول  ستقالة  لسيد) تبعا  ما6لي:)

تم) (2122 6نا6ر) (13 في) ( عاللي خالد)

كمسيف) 6ونس  عاللي  تعيين  لسيد 

وحيد))للشركة)

على) 6نص  13:) لذي  رقم) قر ر 

تحيين  لقانون  ألسا�سي) ما6لي:)

للشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

على) 6نص  )1:) لذي  رقم) بند 

ما6لي:)تغييف  لشكل  لقانوني للشركة

17-16:) لذي 6نص على) بند رقم)

ما6لي:)تفويت حصص

44-43:) لذي 6نص على) بند رقم)

ما6لي:) لتسييف

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)3223.

479I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

SARGA CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب
SARGA CAR شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لنهضة 

) رقم 2685 - 73111  لد خلة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
21497

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SARGA CAR
كر ء) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 73111  -  2685 رقم) ((  لنهضة)

 لد خلة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد بو معة  لعمر ني):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بو معة  لعمر ني)  لسيد 
 2685 رقم) (( حي  لنهضة) عنو نه) ()

73111) لد خلة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () عرجي   لسيد  ملهدي 
 (6 حي  لسالم شارع  بن  لعربي رقم)

73111) لد خلة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)92/2022.

481I

SOLUCIA EXPERTISE

 RESILIENCE
DEVELOPPEMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
 RESILIENCE DEVELOPPEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم )) 
زنقة عزيز بالل  لطابق  لخامس, 
 ملعاريف - 21331  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 531(89

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (28
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
.RESILIENCE DEVELOPPEMENT

:) لتسويق) غرض  لشركة بإ6جاز)
و لتجارة  إللكتفونية.

 (( رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
بالل  لطابق  لخامس,) عزيز  زنقة 
21331) لد ر  لبيضاء) (-  ملعاريف)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: (  لسيدة  ميلة  لبقالي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيدة  ميلة  لبقالي))عنو نه) ()
86)شارع  بر هيم  لرود ني ط)1))ش)
)1)) ملعاريف)21111) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة  ميلة  لبقالي عنو نه) ()
86)شارع  بر هيم  لرود ني ط)1))ش)
)1)) ملعاريف)21111) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1371)8.

48(I

IKRADIM

IKRADIM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

IKRADIM
 15IMM BELLDONE BD

 ABDELLAH(BEN(YASSINE 7EME
 ETG(BUREAU(N°08 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
IKRADIM شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 15 

 قامة عبد هللا بن 6اسين عمارة 
بلدون  لطابق7رقم 8 - 21111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
531165

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IKRADIM
غرض  لشركة بإ6جاز):)-زخرفة أو)

زخرفة  لشقق
-تا رة

- ستيف د وتصد6ر.
 15 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
عمارة) 6اسين  بن  هللا  عبد   قامة 
 21111  -  8 بلدون  لطابق7رقم)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: روبين)  لسيد  امع 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () روبين   لسيد  امع 
مجموعة)  نا�سي  لتوسعة  لكبفى 
شقة) (9 مدخل) سكينة  (((2
 21111 ( سيدي  لبفنو�سي) ((2(

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () روبين   لسيد  امع 
مجموعة)  نا�سي  لتوسعة  لكبفى 
شقة) (9 مدخل) سكينة  (((2
 21111 سيدي  لبفنو�سي) ((2(

 لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)3393.

482I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

MOON WAVES YOGA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب
MOON WAVES YOGA  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 1) 
حي موالي رشيد شقة 1) - 73111 

 لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
21555

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. MOON WAVES YOGA
ممارسة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
ومعد تها) غرفة  أي  تصميم   ليو ا,)
و ألنشطة) ملمارسة  ليوغا  وإد رتها 

 لرياضية.).
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)عمارة)1) 
 73111  -  (1 حي موالي رشيد شقة)

 لد خلة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 MARTIN TIFFANY  لسيدة)
ESTELLE NADINE :  (.111)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 MARTIN TIFFANY  لسيدة)

ESTELLE NADINE)عنو نه) ()فرنسا)

1)839)-)فرنسا.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 MARTIN TIFFANY  لسيدة)

ESTELLE NADINE)عنو نه) ()فرنسا)

1)839)-)فرنسا

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)133/2022.
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FLASH ECONOMIE

BEN TOUDA CONCEPTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 BEN TOUDA CONCEPTION  » 

 «

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 

بشريك وحيد

I)-)بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)

بالد ر  لبيضاء،)6وم)13)6نا6ر)2122،)

تمت صياغة  لقانون  ألسا�سي لشركة)

وحيد،) بشريك  محدودة  ملسؤولية 

من طرف  لسيدة حنان  لكحالوي،)

 17 6وم:) مغربية  لجنسية،) ملولودة 

بالد ر  لبيضاء،) لقاطنة) ((987 ماي)

(،2 تجزئة  ألمانة) (– بالد ر  لبيضاء)

(،(2 3،) لشقة) )،) لطابق) عمارة)

ليساسفة،) لحاملة لبطاقة  لتعريف)

.BK511414(:لوطنية عدد 

لها  لخصائص  لتالية:

 BEN TOUDA («  لتسمية:)

« CONCEPTION

 لهدف:) لغرض من  لشركة هو)

 لقيام في كل من  ملغرب و لخارج:

-)-)تسويق  ملنتجات  لزر عية.

-)صيانة وإصالح ودر سة وتركي4)
وإنتاج  ميع معد ت  لزر عة و لري)

و لطاقة.

67)،)شارع عبد)  ملقر  ال تماعي:)
A،) لطابق) إقامة  ليمامة)  ملومن،)

 ألول،) لرقم)2،) لد ر  لبيضاء.
مدة  لشركة:)99)سنة  بتد ء  من)

تاريخ تأسيس  لشركة.
رأسمال) حدد  رأسمال  لشركة:)
 لشركة في مبلغ مائة ألف))11.111)) 
 ((.111( ألف) على  موزعة  درهم 
حصة   تماعية من فئة مائة))11)) 
درهم للحصة  لو حدة مكتتبة كلها)
باسم  لشريك) كليا،) ومحررة  نقد  

 لوحيد،) لسيدة حنان  لكحالوي.
 إلد رة:)عهد تسييف  لشركة ملدة غيف)
للسيدة حنان  لكحالوي،) محدودة،)
 17 6وم:) مغربية  لجنسية،) ملولودة 
بالد ر  لبيضاء،) لقاطنة) ((987 ماي)
(،2 تجزئة  ألمانة) (– بالد ر  لبيضاء)
(،(2 3،) لشقة) )،) لطابق) عمارة)
ليساسفة،) لحاملة لبطاقة  لتعريف)

.BK511414(:لوطنية عدد 
) لسنة  لجبائية:)من فاتح 6نا6ر إلى)

غا6ة))3)د نبف.
-)تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة) (II
 26 6وم) (، بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
6نا6ر)2122،)تحت  لرقم):)1115)8،)
وسجلت  لشركة بالسجل  لتجاري في)
نفس  ليوم)،)تحت  لرقم):)))5298.
484I

OMAR  ED DAOUDY

 STE ATLAS CHIC IMIDER
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 3EME(ETAGE(AVE(MED(V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE ATLAS CHIC IMIDER SARL
AU     شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر  6ت 

سعيد  ود ود  ميضر تنغيف  - 45811 
تنغيف   ملغرب 
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.    ATLAS CHIC IMIDER SARL AU

:) ستغالل) غرض  لشركة بإ6جاز)

فندق منزلي  و رياض).

)تنطيم) ) لخدمات) شركة تقد6م)

 لرحالت)(.

:)دو ر  6ت) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

سعيد  ود ود  ميضر تنغيف))-)45811 

تنغيف)) ملغرب).

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99))سنة).

 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (11 ( (: (  لسيد  وماد  بر هيم)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () (  لسيد  وماد  بر هيم)

DB) لنقوص روض  د6د)  13 رقم)

مر كش))41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () (  لسيد  وماد  بر هيم)

DB) لنقوص روض  د6د)  13 رقم)

مر كش))41111)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بتنغيف)  البتد ئية 

)212)تحت رقم)628).

485I

COMPTAFFAIRES

FULLPACK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

FULLPACK شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي مجموعة 
 لتقدوم  ش 2 7) طابق 2 سيدي 
برنو�سي - 21111  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.439799

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
)212)تقرر حل) 21)د نبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
مبلغ) ( (FULLPACK  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي مجموعة  لتقدوم)
2)سيدي برنو�سي) طابق) ((7  2  ش)
- 21111) لد ر لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):) ملنافسة.
و حدد مقر  لتصفية ب مجموعة)
2)سيدي) طابق) ((7  2  لتقدوم  ش)
21111) لد ر لبيضاء) (- برنو�سي)

 ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة()عطار))مينة و عنو نه) ()
ممر  مللياس  لطابق  لسفلي) (4
 21111 سبع) عين  مشعل  تجزئة 
)ة() كمصفي)  لد ر لبيضاء) ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود)
على  لصالحيات  ملخولة)  ملفروضة 
تبليغ) محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية)
:)مجموعة  لتقدوم  ش)2 7))طابق)

2)سيدي برنو�سي

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1661)8.

486I

إئتمانية مشاط

كلنيك األمانة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

إئتمانية مشاط

رقم 25 زنقة معركة بدر حي  لتقدم ، 

5111)،  لخميسات  ملغرب

كلنيك  ألمانة شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

و عنو ن مقرها  ال تماعي 32) 

شارع خالد بن  لوليد حي حكمات  - 

5111)  لخميسات .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.24243

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في))2)د نبف))212)تم تحويل)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)

»شركة ذ ت  ملسؤولية) إلى)  لوحيد«)

 ملحدودة«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) ( بالخميسات)  البتد ئية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)5).

487I

 ألستاذة هدى أمنيول،)موثقة

دار سوس
إعالن متعدد  لقر ر ت

 ألستاذة 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  ملغرب

د ر سوس  »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  رقم 56)، 

بوكس رقم 33، عمارة تيفاوين، 

 لطابق  لسابع شارع  ملقاومة - 

81111 أكاد6ر  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.287

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)8))6نا6ر)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 6نص  ):) لذي  رقم) قر ر 

مال  لشركة) رأس  زيادة  ما6لي:)

مال6ين) تسعة  قدره  ٳ مالي  بمبلغ 

درهـــم)) تسعون  لف  و  ( تسعمــئة) و 

عن) نقد ،) )9.991.111,11درهم()

سهم  د6د) طريق  صد ر99.911)

)100،00درهم() درهم) مئة  بقيمة 

للسهم،)لرفعه من عشرة  الف درهم)

ٳلى عشرة مليون) )10.000٬00درهم()

درهم(،) (10.000.000٬00 ( (( درهم)

بصورة متناسبة مع عدد  لحصص)

 لتي 6متلكونها.)

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

من) ( و7) (6  لتغييف  ملتف بط للفصول)

للشركة،) ملتعلقة)  لقانون  ألسا�سي 

باملساهمة و رأسمال  لشركة.

قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)

تحيين)) لقانون  ألسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

7:) لذي 6نص على) و) (6 بند رقم)

 6 للفصول) ما6لي:) لتغييف  ملتف بط 

من  لقانون  ألسا�سي للشركة،) ( و7)

رأسمال) و  باملساهمة   ملتعلقة 

 لشركة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((8 بتاريخ) ( باكاد6ر)  لتجارية 

2122)تحت رقم)18273).

488I
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RADFID

IMCASE ACCESSOIRES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

RADFID

 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

IMCASE ACCESSOIRES  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 23 زنقة 

بوريد  لطابق 3 رقم 5  لصخور 

 لسود ء - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.42971(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) (2122 6نا6ر) ((2  ملؤرخ في)

محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة 

 IMCASE ذ ت  لشريك  لوحيد)

رأسمالها) مبلغ  ( ( (ACCESSOIRES

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

 3 زنقة بوريد  لطابق) (23  إل تماعي)

 21111 (- 5) لصخور  لسود ء) رقم)

(: ل) نتيجة   لد ر  لبيضاء) ملغرب 

إفالس  لشركة وعدم تحقيق أرباح.

23)زنقة) و حدد مقر  لتصفية ب)
5) لصخور) رقم) (3 بوريد  لطابق)

21111) لد ر  لبيضاء) (-  لسود ء)

 ملغرب.)

و عين:

) لكاكي و) ( ( عبد  لحق)  لسيد)ة()

عنو نه) ()إقامة  لبشيف ج)6)عمارة أو)

 21111 ( 2)عين  لشق) 5)طابق) شقة)

)ة() كمصفي)  لد ر  لبيضاء) ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1266)8.
489I

RADFID

 NORTH AFRICA STRATEGIC
 DEVELOPMENT

ASSOCIATES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 NORTH AFRICA STRATEGIC
  DEVELOPMENT ASSOCIATES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي )) شارع 
عين سيدي علي  لطابق 2 رقم )) 
بوركون - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.39486(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 6نا6ر) (16  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 NORTH AFRICA STRATEGIC
   DEVELOPMENT ASSOCIATES
درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 
شارع) ((( مقرها  إل تماعي) وعنو ن 
 (( رقم) (2 عين سيدي علي  لطابق)
21111) لد ر  لبيضاء) (- بوركون)
إفالس  لشركة و) (:  ملغرب نتيجة ل)

عدم تحقيق أرباح.
و حدد مقر  لتصفية ب))))شارع)
 (( رقم) (2 عين سيدي علي  لطابق)
21111) لد ر  لبيضاء) (- بوركون)

 ملغرب.)
و عين:

و) شفقي  ( ( إسعاد)  لسيد)ة()
 ((1 رقم) لينى  تجزئة  عنو نه) ()
2111) لد ر  لبيضاء) سيدي معروف)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1265)8.
491I

CABINET RAMI EXPERTISE

 THE GREAT SHOWROOM
PARA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 THE GREAT SHOWROOM
PARA شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملتجر رقم 
4  لطابق  ألر�سي تجزئة وفاء قطعة 

)35 و 352 طريق صفرو فاس - 
31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7(1((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((4
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 THE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GREAT SHOWROOM PARA
*تا ر) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
صيدلي))أدو ت صيدلية))أولو زم لها()
* الستيف د و لتصد6ر))أد ء)تجاري)

أو وسيط().

:) ملتجر) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
وفاء) تجزئة  4) لطابق  ألر�سي  رقم)
قطعة))35)و)352)طريق صفرو فاس)

- 31111)فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد فارس عزيز):))111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 3 عنو نه) () عزيز  فارس   لسيد 
فاس) طريق  6موز ر  صولينا  تجزئة 

31111)فاس  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 3 عنو نه) () عزيز  فارس   لسيد 
فاس) طريق  6موز ر  صولينا  تجزئة 

31111)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)368.
49(I

compta jour

L›OTENTIK GREC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

compta jour
  résidence(Ali , imm(B 2eme

 étage  appt(A4 camp(el(ghoul ،
40000، Marrakech(maroc

L›OTENTIK GREC شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
معطى هللا رقم 52)2  سكجور 
مر كش - 41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2(767
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) ((4
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.L’OTENTIK GREC

.SNACK(:(غرض  لشركة بإ6جاز

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

52)2) سكجور) رقم) هللا  معطى 

مر كش)-)41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

1.111,11))درهم،)مقسم كالتالي:

((: شرف  لد6ن) فيصل   لسيد 

درهم) (5.111,11 بقيمة) حصة  (51

للحصة).

 51 ( (:  لسيد  سماعيل  لزغاوي)

درهم) (5.111,11 بقيمة) حصة 

للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

شرف  لد6ن) فيصل   لسيد 

رقم) هللا  معطى  تجزئة  عنو نه) ()

 41111 مر كش) 52)2) سكجور 

مر كش  ملغرب.
 لسيد  سماعيل  لزغاوي)

رقم) هللا  معطى  تجزئة  عنو نه) ()

 41111 مر كش) 52)2) سكجور 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

شرف  لد6ن) فيصل   لسيد 

رقم) هللا  معطى  تجزئة  عنو نه) ()

 41111 مر كش) 52)2) سكجور 

مر كش  ملغرب
 لسيد  سماعيل  لزغاوي)

رقم) هللا  معطى  تجزئة  عنو نه) ()

 41111 مر كش) 52)2) سكجور 

مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((3 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)712)3).

492I

RADFID

TWIN SHOES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

TWIN SHOES شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي بوليكون 

1) طريق زناتة  لتجزئة 1)  لطابق 2 
 ملكت4 6 عين  لسبع  - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.278817

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 7))د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (TWIN SHOES
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
زناتة) طريق  ((1 بوليكون)  إل تماعي 
 6 2) ملكت4) 1)) لطابق)  لتجزئة)
21111) لد ر  لبيضاء) (- ( عين  لسبع)
إفالس  لشركة) (: ل) نتيجة   ملغرب 

وعدم تحقيق أرباح).
و حدد مقر  لتصفية ب بوليكون)
1))طريق زناتة  لتجزئة)1)) لطابق)2 
 ملكت4)6)عين  لسبع))-)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

و) ( ) لرفر ف) نبيل)  لسيد)ة()
تجزئة) أريحة  شارع  (((6 عنو نه) ()
فاس) (21111 ( طريق صفرو)  لوفاء)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)815378.

493I

MH COMPTA SHENGEN 

BIJOUTERIE FATIMA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MH COMPTA SHENGEN

 2RUE 85 SAEDIA(L.SAEDIA

 LT.68 ET.1 2RUE 85 SAEDIA

 L.SAEDIA(LT.68 ET .1، 90000،

TANGER MAROC

BIJOUTERIE FATIMA  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 R 6 وعنو ن مقرها  إل تماعي

139 HAY(HABIBA(B(DIBAN–

 TANGER(TANGER 90000

TANGER  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(23849

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (3(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. BIJOUTERIE FATIMA

 ACHAT (: غرض  لشركة بإ6جاز)

 ET VENTE DES PRODUITS

.COSMETIQUE EN LIGNE

 R (39 6(:(عنو ن  ملقر  ال تماعي

 HAY(HABIBA(B(DIBAN–TANGER

TANGER 91111 TANGER) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة ر اء) لسو لم)):))51)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 51 ( (: بنكانكة) فاطمة   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

)عنو نه) ()  لسيدة ر اء) لسو لم)
25) صيلة)) رقم) (2 حي 6اسمينة زنقة)

91155) صيلة)) ملغرب.

 لسيدة فاطمة بنكانكة عنو نه) ()
21) صيلة)) رقم) (2 حي 6اسمينة زنقة)

91155) صيلة)) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة ر اء) لسو لم عنو نه) ()
25) صيلة)) رقم) (2 حي 6اسمينة زنقة)

91155) صيلة)) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)774.

494I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ELGAISSIDAK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 

صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب

ELGAISSIDAK شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

غريبيالت رقم )/43)) - 73111 

 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21583

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ELGAISSIDAK

حر سة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ألماكن  لعامة أو  لخاصة سكنية أو)

غيف سكنية.

-) ملر قبة بكافة  لوسائل  ملصرح)

بها قانونا.

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 73111  -  1/1143 رقم) غريبيالت 

 لد خلة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

سيد  حمد  لخليكي)  لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

سيد  حمد  لخليكي)  لسيد 

  61 رقم) حي  كسيكسات  عنو نه) ()

73111) لد خلة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

سيد  حمد  لخليكي)  لسيد 

  61 رقم) حي  كسيكسات  عنو نه) ()

73111) لد خلة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6نا6ر)2122)تحت رقم)156/2022.

495I

وين إكسبيف

TZARYN›S
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

وين إكسبيف

25 زنقة عبد  لكريم  لد6وري

  لد ر  لبيضاء، 11)21، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

TZARYN›S شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

عين  لعودة مثلث ده4  - 21153 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(585((

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (212( د نبف) (3( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

)ة() لسيدةنجاة) تفويت  لسيد)

حصة   تماعية من) (6.111  عبابو)

أصل)211.))حصة لفائدة)) لسيد))ة()

ليلى قباج بتاريخ))3)د نبف))212.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 (8 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)818847.

496I

FLASH ECONOMIE

CASA GALERIE
إعالن متعدد  لقر ر ت

CASA GALERIE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها:7.111.111 درهم

 ملقر  ال تماعي: ))-5) زنقة  حمد 

سيتو،  لد ر  لبيضاء.

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

52575

بمقت�سى محضر  لجمعية  لعامة)

بعقد) للشركاء) ملحرر  غيف  لعاد6ة 

 30/12/2021 في) توثيقي  ملؤرخ 

حق) صدقة  معا6نة  (- 6لي:) ما  تقرر 

معا6نة) (- ألنصبة  لشركة،)  لرقبة 

(- ألنصبة  لشركة،)  لتوزيع  لجد6د 

معا6نة تحويل  لشركة،)-)تأكيد مسيف)

- عتماد  لنظام  ألسا�سي)  لشركة)

 لجد6د للشركة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819362.

497I

BASMA FUD

EBLA ONE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BASMA FUD
 RDC DERB LAAYOUNE EL 34

 ALIA(MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

EBLA ONE  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي منعش 
عقاري إقامة عبلة طابق  لسفلي 
شقة 3 عمارة 6 تجزئة 5) و 9) 
 وهرة  لبحر منصورية بوزنيقة 
 ملنصورية - 3172) بنسليمان 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

729(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( شتنبف) (23
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 EBLA (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

. ONE
منعش) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

عقاري.
منعش) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
طابق  لسفلي) عبلة  إقامة  عقاري 
 ١٩ و) (١٥ تجزئة) (٦ عمارة) (٣ شقة)
بوزنيقة) منصورية   وهرة  لبحر 
بنسليمان) ((3172 (-  ملنصورية)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد هالل أرناوت):))511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (: إ6موناشين)  لسيدة نورة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () أرناوت  هالل   لسيد 
 49 322) لرقم) شارع) (6 هو لي بلوك)

 لكويت)65311) لكويت  لكويت.
 لسيدة نورة إ6موناشين عنو نه) ()
 49 322) لرقم) شارع) (6 هو لي بلوك)

 لكويت)65311) لكويت  لكويت.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () أرناوت  هالل   لسيد 
 49 322) لرقم) شارع) (6 هو لي بلوك)

 لكويت)65311) لكويت  لكويت
 لسيدة نورة إ6موناشين عنو نه) ()
 49 322) لرقم) شارع) (6 هو لي بلوك)

 لكويت)65311) لكويت  لكويت
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (4 بتاريخ) ( سليمان) ببن   البتد ئية 

د نبف))212)تحت رقم))67.

498I

CAB ADVICE

CHIR-CON
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE
شارع محمد  لخامس عمارة رقم 
48)  لطابق  ألول شقة رقم 2 ، 

6111)، سيدي قاسم  ملغرب
CHIR-CON  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي توطين 

عمار رقم 48)  قامة رقم 2  لطابق ) 
شارع محمد  لخامس سيدي قاسم  

- 6111) سيدي قاسم   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
29159

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((3
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
CHIR- (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. CON
غرض  لشركة بإ6جاز):)-) الشغال)

 ملتنوعة و  لبناء
-) شغال  لتلحيم).

توطين) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
عمار رقم)48)) قامة رقم)2) لطابق)) 
شارع محمد  لخامس سيدي قاسم))-)

6111))سيدي قاسم)) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد بوشعي4 لعبودة)):))111.) 
درهم) ((11.111 بقيمة) حصة 

للحصة.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد بوشعي4 لعبودة عنو نه) ()
 (6111 ( زير رة) دو ر  لخماس  لو د 

سيدي قاسم  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد بوشعي4 لعبودة عنو نه) ()
 (6111 ( زير رة) دو ر  لخماس  لو د 

سيدي قاسم  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) (  البتد ئية بسيدي قاسم)

6نا6ر)2122)تحت رقم)46.

499I

CANOCAF SARL

ACHGHAL CHAREK - SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

CANOCAF SARL
شارع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم 13 
 NADOR ،62111 ،لناظور 

MAROC

 ACHGHAL(CHAREK - SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 صبانن، طريق أزغنغان  لطابق 
 لخامس رقم 8) - 62111  لناظور  

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(5769

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( د نبف) (27 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
كمال  لد6ن)) )ة() تفويت  لسيد)
حصة   تماعية) ((6.321 مسعود)
لفائدة)) حصة  ((6.321 أصل) من 
نزيه بتاريخ) ( كمال  لد6ن) )ة()  لسيد)

25)د نبف)2121.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)14)6نا6ر)

2122)تحت رقم)4).
511I

 ئتمانية فيد كا،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

BOY TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم )7724-1 
صندوق  لبف6د رقم 46)، 73111، 

 لد خلة  ملغرب
BOY TRANS شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 
 لخيف حي موالي رقم 16 - 73111 

 لد خلة  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(54(7

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تم) (212( 6ونيو) ((5 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»211.111)درهم«)أي من)»11.111) 
عن) درهم«) (311.111« إلى) درهم«)
أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (3 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

6وليوز))212)تحت رقم)261).
51(I

Lk(service

PROAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

Lk(service
 Alkhouzama 7 imm 6 apt

 8 Casablanca، 20000،
Casablanca(Maroc

PROAT شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) زنقة 
 لحرية ط 3 رقم 5 - 21)21  لد ر 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
. 39(185

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تمت) (2122 6نا6ر) (14 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
عتيوي) سالم  )ة() تفويت  لسيد)
 (11 حصة   تماعية من أصل) (51
أحمد) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

عتيوي بتاريخ)14)6نا6ر)2122.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 24 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819573.
512I

YESLI TRANS  SARL AU

YESLI TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

YESLI(TRANS  SARL(AU
حي  لجيف ري 2 شارع 78 رقم 21 ، 

91111، طنجة  ملغرب
YESLI TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي مرك4 
 لعرفان عمارة 35 لطابق 2 رقم 

211  - 91111 طنجة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.72(1(
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تمت) (212( نونبف) (31 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد))ة()محمد  حاللوش)
511)حصة   تماعية من أصل)511 
عبد هللا) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

 لعز وي بتاريخ)31)نونبف))212.
بن) حفيظة  )ة() تفويت  لسيد)
من) حصة   تماعية  (511  لطي4)
)ة() ) لسيد) 511)حصة لفائدة) أصل)
نونبف) (31 بتاريخ) هللا  لعز وي  عبد 

.212(
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
6نا6ر) (21 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)549.
513I

FINACS

 UPLINE REAL ESTATE 
INVESTMENTS

شركة  ملساهمة
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

FINACS
 Bd(bordeaux(et(Mly ,251
 youssef Residence Kadmy
 7ème(étage(N°20 250, Bd
 bordeaux(et(Mly(youssef

 Residence(Kadmy 7ème(étage
 N°20، 20020، CASABLANCA

MAROC
 UPLINE REAL ESTATE 

INVESTMENTS  شركة  ملساهمة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 37 شارع 
عبد  للطيف  بن قدور - 21151 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)17)أكتوبر)2121)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
قدور) عبد  للطيف  بن  شارع  (37«
إلى) 21151) لد ر لبيضاء) ملغرب«)  -
»13)شارع باب  ملنصور مساحة باب)
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 نفا عمارة س  لطابق  ألول))-)21251 
 لد ر لبيضاء)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم))334 .

514I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

B K PTD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم ) بنا6ة 46.47 تجزئة  ملركز, 
شارع محمد  لخامس ورز ز ت ، 

45111، ورز ز ت  ملغرب
B K PTD شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر  6ت 
حدو تاغبالت ز كورة - 47722 

ز كورة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
3757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) ((1
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 B K (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PTD
:) لبناء) بإ6جاز) غرض  لشركة 

و ألشغال  ملختلفة
وصيانة)  شغال  لبستنة 

 ملساحات  لخضر ء
تركي4 منظومات  لري بالتنقيط.

:)دو ر  6ت) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
حدو تاغبالت ز كورة)-)47722)ز كورة)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (:  لسيد بورزيق 6وسف)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

بورزيق 6وسف عنو نه) ()  لسيد 

ز كورة) تاغبالت  حدو  دو ر  6ت 
47722)ز كورة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بورزيق 6وسف عنو نه) ()  لسيد 

ز كورة) تاغبالت  حدو  دو ر  6ت 
47722)ز كورة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (24 بتاريخ) (  البتد ئية بز كورة)

2122)تحت رقم)4).

515I

karama(conseil

 STE ETABLISSEMENT
PRIVEE L ILE VERTE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33  لشقة رقم ) زنقة  سامة 

 بن زيد شارع  لجيش  مللكي فاس 
رقم 33  لشقة رقم ) زنقة  سامة 

 بن زيد شارع  لجيش  مللكي فاس، 

31111، فاس  ملغرب

 STE ETABLISSEMENT PRIVEE L

ILE VERTE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 36 مكات4 

 لسالم شارع عبد  لعاتي بنشقرون 

 لطابق 6 رقم 24 فاس - 31111 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7(163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((8
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 ETABLISSEMENT PRIVEE L ILE

.VERTE
مؤسسة) (: غرض  لشركة بإ6جاز)

للدر سة.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)36)مكات4)
 لسالم شارع عبد  لعاتي بنشقرون)
 31111 (- فاس) (24 رقم) (6  لطابق)

فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة).
رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

111.111.))درهم،)مقسم كالتالي:
عبد  ملومن) هللا  خد م   لسيد 
درهم) ((11 حصة بقيمة) ((1.111   :

للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عبد  ملومن) هللا  خد م   لسيد 
عنو نه) ()فاس)31111)فاس  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  ملومن) هللا  خد م   لسيد 
عنو نه) ()فاس)31111)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)425/2022.
516I

CANOCAF SARL

LEONORD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

CANOCAF SARL
شارع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم 13 
 NADOR ،62111 ،لناظور 

MAROC
LEONORD  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

رهو نة بني شيكر - 62312  لناظور 
 ملغرب.

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8817
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)28)د نبف))212)تم  إلعالم)
و) ( بلجر ف) ( بوفاة  لشريك  لهو ري)
(
ً
تبعا على  لورثة  حصصه  توزيع 
د نبف) ((9 في) لرسم  إلر ثة  ملؤرخ 

8)21)بالشكل  ألتي):
 6 ( (، ( أغربي) ( تميمونت)  لسيد)ة()

حصة).
 64 ( (،( (  لسيد)ة()طلي4))بلجر ف)

حصة).
 6 ( (، ( (  لسيد)ة() سمهان بلجر ف)

حصة).
 6 ( (، ( ( بلجر ف) (  لسيد)ة()يسمين)

حصة).
 6 ( (، ( ( حليمة بلجر ف)  لسيد)ة()

حصة).
 6 ( (، ( ( بلجر ف) ( سهام)  لسيد)ة()

حصة).
 6 ( (، ( ( بلجر ف) حنان   لسيد)ة()

حصة).
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)25)6نا6ر)

2122)تحت رقم)54).

517I

CANOCAF SARL

LEONORD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

CANOCAF SARL
شارع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم 13 
 NADOR ،62111 ،لناظور 

MAROC
LEONORD  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 
رهو نة بني شيكر - 62312  لناظور  

 ملغرب.
تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.8817

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تم تعيين) 28)د نبف)  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 

بلجر ف))سهام))كمسيف وحيد
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)25)6نا6ر)

2122)تحت رقم)54).
518I

comptafine

 ACHEEL CALL CENTER AND
SERVICES

شركة  لتوصية  لبسيطة
إنشاء)فرع تابع للشركة

comptafine
 rue(fnedeq ، 20230، (

casablanca(maroc
 ACHEEL CALL CENTER AND

SERVICES شركة  لتوصية 
 لبسيطة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  شارع عمر 
بن  لخطاب 56 حلبات سباق فضاء 
ر 6ان).  لطابق  لخامس  ملكت4 8) 

فاس. - 1)311 فاس  ملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.7(15(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)29)نونبف))212)تقرر إنشاء)
تحت  لتسمية) ( للشركة) تابع  ( فرع)
 ACHEEL CALL CENTER AND
)شارع) و  لكائن بالعنو ن) (SERVICES
حلبات سباق) (56 عمر بن  لخطاب)
ر 6ان).) لطابق  لخامس) فضاء)
فاس) (311(1 (- فاس.) ((8  ملكت4)
 ملغرب و  ملسيف من طرف  لسيد)ة()
فر نكي)) (»DEFOSSE« د6فو�سي)
 FRANCKY« مشيل) كرستيان 

.CHRISTIAN MICHEL

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (3( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)-.
519I

STE FIDUCONFIANCE

AUTO TRUCK CHADID
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
AUTO TRUCK CHADID  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم ) 
عمارة 13) نجزئة  لبفكة  ملسيفة 
فاس  - 31111 فاس   ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
71817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (1(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 AUTO(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

. TRUCK CHADID
تا ر.و) ( (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
(, بنصف  لجملة) ( 6بيع) مستورد 
وتوزيع  لقطع  لصناعية)  ستيف د 
و ملتنوعة)2)-) لتا ر أو  لوسيط  لذي)
6قوم باالستيف د و لتصد6ر)-3)مقاول))

)نقل  لبضائع لحساب  لغيف).
 ( رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
نجزئة  لبفكة  ملسيفة) ((13 عمارة)

فاس))-)31111)فاس)) ملغرب).
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 211.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.111 ( (: ( شد6د) عادل   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () ( شد6د) عادل   لسيد 
نجزئة  لبفكة) ((13 عمارة) (( رقم)

 ملسيفة فاس))31111)فاس  ملغرب).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () ( شد6د) عادل   لسيد 
نجزئة  لبفكة) ((13 عمارة) (( رقم)

 ملسيفة فاس))31111)فاس  ملغرب)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (15 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)54.

5(1I

وين إكسبيف

AUDACESolutions
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

وين إكسبيف

25 زنقة عبد  لكريم  لد6وري  لد ر 

 لبيضاء، 11)21،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

AUDACESolutions شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 47) 

شارع  ملقاومة  قامة AFA  لطابق 

2 شقة 22  لد ر لبيضاء 21811 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

529299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AUDACESolutions
غرض  لشركة بإ6جاز):)أي نشاط)
تجاري دولي من أي نوع،) ي نشاط))
لتقد6م  لخدمات و الستشارة من  ي)

نوع والسيما في  لتجارة)..
 (47 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
AFA) لطابق) شارع  ملقاومة  قامة)
 21811 22) لد ر لبيضاء) شقة) (2

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
ألكسندر) 6ونس  بوشيدة   لسيد 
لفيزندوري) زنقة  (95 عنو نه) ()

6))75 75111)باريس فرنسا.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
ألكسندر) 6ونس  بوشيدة   لسيد 
لفيزندوري) زنقة  (95 عنو نه) ()

6))75 75111)باريس فرنسا
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم))81932.
5((I

KHOUYI BADIA

PARA SAFAE SARL AU

إعالن متعدد  لقر ر ت

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

 ملغرب
PARA SAFAE SARL AU  »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 66) حي 
 لنسيم مر ان  - 51111 مكناس 

 ملغرب.



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2796

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في))3)د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

للشركة) -) لفسخ  ملسبق 

 بتد ء  من)31/12/2021 - 

بوتنز ر هالل كمصفـي) تعيين  لسيد 

مقـر  لتصفيـة) حدد  للشركة.)-)

حي  لنسيم) ((66 (: بالعنو ن  لتالي)

مر انمكناس

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)1:) لذي 6نص على ما6لي:)

للشركة) -) لفسخ  ملسبق 

 بتد ء  من)31/12/2021 - 

بوتنز ر هالل كمصفـي) تعيين  لسيد 

مقـر  لتصفيـة) حدد  للشركة.)-)

حي  لنسيم) ((66 (: بالعنو ن  لتالي)

مر انمكناس

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)35.

5(2I

FIDUCIAIRE ENNOUR

WE DO EXPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

WE DO EXPORT  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  6ت 

عمر  والد 6حيى  لفقيه بن صالح - 

23211  لفقيه بن صالح  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4953

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((3

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 WE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. DO EXPORT

تا ر) ( ( (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

حد6د قد6م أو معادن أساسية قد6مة)

-) ستيف د) نصف  ملة) في  أخرى 

وتصد6ر))أد ء)تجاري أو وسيط(.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):) 6ت عمر)

 والد 6حيى  لفقيه بن صالح)-)23211 

 لفقيه بن صالح  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: (  لسيد فياض 6وسف)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () (  لسيد فياض 6وسف)

زين4) مدرسة   لسكن  لوظيفي 

 (1(11 (  لنفز وية  لعكاري  لرباط)

 لرباط  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () (  لسيد فياض 6وسف)

زين4) مدرسة   لسكن  لوظيفي 

 (1(11 (  لنفز وية  لعكاري  لرباط)

 لرباط  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ) (  البتد ئية بالفقيه بن صالح)

27)6نا6ر)2122)تحت رقم)37/2022.

5(3I

CAJF CO

DAMAS SECURITY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CAJF CO

 Rue(Ait(Ourir ، 20000، 13

casablanca(maroc

DAMAS SECURITY شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

باشيف لعلج زنقة رقم )9  قامة ز هية 

4 رقم 417 درب غلف  - 21111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.242415

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تقرر حل) 26)د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

DAMAS SECURITY))مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنو ن  درهم  (3.111.111

زنقة) لعلج  باشيف  شارع   إل تماعي 
رقم))9) قامة ز هية)4)رقم)417)درب)

غلف))-)21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

نتيجة ل):)حل مبكر للشركة.

شارع) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

باشيف لعلج زنقة رقم))9) قامة ز هية)

4)رقم)417)درب غلف))-)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.)

و عين:

 لسيد)ة()رشيد)) د6ه))و عنو نه) ()

حي  لرحمة رقم)62)  71111) لعيون)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (4 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)818446.

5(4I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

BAGBEN CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم ) بنا6ة 46.47 تجزئة  ملركز, 
شارع محمد  لخامس ورز ز ت ، 

45111، ورز ز ت  ملغرب
BAGBEN CONSULTING شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
 ملقاومة  لسكن  لبلدي رقم 12 
ورز ز ت - 45116 ورز ز ت  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
((843

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((4
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BAGBEN CONSULTING
مكت4) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ستشار ت في  لتسييف
مكت4  لدر سات و ألبحاث

 لتصد6ر و إلستيف د).
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 12 رقم)  ملقاومة  لسكن  لبلدي 

ورز ز ت)-)45116)ورز ز ت  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: محمد) باغدي   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
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عنو نه) () محمد  باغدي   لسيد 
 12 حي  ملقاومة  لسكن  لبلدي رقم)

ورز ز ت)45116)ورز ز ت  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () محمد  باغدي   لسيد 
 12 حي  ملقاومة  لسكن  لبلدي رقم)

ورز ز ت)45116)ورز ز ت  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) (  البتد ئية بورز ز ت)

2122)تحت رقم)45.

5(5I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ATLAS OPERATIONS
إعالن متعدد  لقر ر ت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق  لبف6د 
2619 ، 41111، مر كش  ملغرب
ATLAS OPERATIONS »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 57 شارع 
موريتانيا صندوق  لبف6د 2619 - 

41111 مر كش  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(1879(

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)26)فبف 6ر)2121

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 6نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
طارق) ( تعيين  لسيد) تقرر  ما6لي:)
ا  د6ًد )

ً
بر دة  لعزيزي مسيًف  مشارك

مع) محدودة  غيف  لفتفة  للشركة 
Karin COOPER(لسيدة 

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
من) ((3 تعد6ل  ملادة) على   ملو فقة 

 لقانون  السا�سي للشركة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

2122)تحت رقم)32397).

5(6I

لوكسر للحسابات

PIPO CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

لوكسر للحسابات
)4 شارع بركان  لطابق  لثاني رقم 4 

، 61111، و دة  ملغرب
PIPO CAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 31 مكرر 
زنقة بركان  - 61111 و دة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22513
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 16)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
PIPO CAR))مبلغ رأسمالها)11.111) 
 31 درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي)
و دة) (61111 (- ( بركان) زنقة  مكرر 
عدم  لوصول) (: ل) نتيجة   ملغرب 

للمبتغى.
و حدد مقر  لتصفية ب)31)مكرر)
زنقة بركان))-)61111)و دة  ملغرب.)

و عين:
و) ) لفالقي  محمد)  لسيد)ة()
عمارة) بركان  زنقة  ( (36 عنو نه) ()
و دة  ملغرب) (61111  لفالقي و دة)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)31)مكرر)

زنقة بركان))و دة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم))27.
5(7I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

SOPAMAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
411, شارع محمد  لزرقطوني 

 لطابق  لثاني،  لرقم 2) 411, شارع 

محمد  لزرقطوني  لطابق  لثاني، 

 لرقم 2)، 21111،  لد ر  لبيضاء 

MAROC

SOPAMAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مجمع 

د لي ،  ملنطقة  لصناعية ليسفا رت 

د6ل  لجد6دة-مدخل ب-بورت 6) 

 MAROC  21341  لد ر  لبيضاء -

 ململكة  ملغربية.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2122 6نا6ر) (27 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) ((.581.111«

»2.111.111)درهم«)إلى)»3.581.111 

درهم«)عن طريق):))-.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819938.

5(8I

CLICKING CONSEIL MAROC

BIJOUX D›OR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC

شارع موالي عبد هللا تجزئة  لبستان 

زنقة  لفردوس رقم 81 ، 41191، 

مر كش  ملغرب

BIJOUX D›OR  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

مسلم تجزئة بوكار, لطابق  لتالث 

شقة رقم 4)باب دكالة مر كش. - 

41111 مر كش.  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2(723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) ((6

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. BIJOUX D’OR

غرض  لشركة بإ6جاز):)مصنوعات)

) لصناعة) ، لتغليف)  لد6ة)

) لسلع) )تا ر  ملة(.) (، (  لتقليد6ة()

و ألشياء)من  لحرف  ليدوية(..

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

بوكار, لطابق  لتالث) تجزئة  مسلم 

(- مر كش.) دكالة  4)باب  رقم) شقة 

41111)مر كش.) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة  انيكوت سولين,باسكلين))

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).)

 لسيدة  انيكوت سولين,باسكلين))

: 111))بقيمة)11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة  انيكوت سولين,باسكلين))

بويي) ليون  (3 عنو نه) () لساحة)

لونجي) (37(31 لونجي فرنسا) (37(31

فرنسا.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة  انيكوت سولين,باسكلين))

بويي) ليون  (3 عنو نه) () لساحة)

لونجي) (37(31 لونجي فرنسا) (37(31

فرنسا

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((1 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)639)3).

5(9I
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FIDUCIAIRE ENNOUR

CASH1313
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

CASH(3(3 شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي بلوك ) حي 
 لنهضة شارع  الندلس  لفقيه بن 
صالح  - 23211  لفقيه بن صالح  

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(6(7

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 6نا6ر) (13 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
سبيق) خالد  )ة() تفويت  لسيد)
 (11 حصة   تماعية من أصل) (51
محمد)) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

بصار))بتاريخ)13)6نا6ر)2122.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
بتاريخ) (  البتد ئية بالفقيه بن صالح)

24)6نا6ر)2122)تحت رقم))3.
521I

fiduazizi

SAKIA SUD DISTRIBUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 
عمر  ملختار حي  لقدس، 7111، 

 لعيون  ملغرب
 SAKIA SUD DISTRIBUTION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
 لوحدة )1 ملتقى شارع  بن طفيل 
و بن نفيس بتجزئة 511) رقم 297 

 لعيون - 71111  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

39927

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 SAKIA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.SUD DISTRIBUTION

تجارة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

لو زم) بيع  غيار  لسيار ت.) قطع 

 لسيار ت.)تجارة  لبطاريات  لجد6دة)

وإصالح) صيانة  و ملستعملة.)

تجارة  لسيار ت  لجد6دة)  ملركبات.)

تجارة) خدمات متنوعة.) و ملستعملة.)

وتركي4  ملعد ت  لتقنية.) لفحص)

وتسويق  لوقود)  لفني.) لسيار ت 

و لغسيل وتجد6د  إلطار ت... لخ.

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

ملتقى شارع  بن طفيل) (1(  لوحدة)
 297 رقم) ((511 و بن نفيس بتجزئة)

 لعيون)-)71111) لعيون  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بن  لزي) عبد  لكبيف   لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بن  لزي) عبد  لكبيف   لسيد 
رقم) زنقة  لعروسيين  عنو نه) ()

 71111 )1) لعيون) حي  لوحدة) (15

 لعيون  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بن  لزي) عبد  لكبيف   لسيد 
رقم) زنقة  لعروسيين  عنو نه) ()

 71111 )1) لعيون) حي  لوحدة) (15

 لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((9 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)153/2022.

52(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BELTZA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق  لبف6د 

2619 ، 41111، مر كش  ملغرب

BELTZA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 57 شارع 

موريتانيا صندوق  لبف6د 2619 - 

41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(22237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BELTZA

(: بإ6جاز) غرض  لشركة 

و) و  لقابضة  و  الد رة   الستشار ت 

 ستثمار ت  السهم.

57)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

 -  2619 صندوق  لبف6د) موريتانيا 

41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 Céline,( Marie,  لسيدة)

 Madeleine( MIGAULT( ép

 (11 حصة بقيمة) (LENOIR :  511

درهم للحصة).

 Nicolas,(Octave,( Emile  لسيد)

 (11 حصة بقيمة) (LENOIR :  511

درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 Céline,( Marie,  لسيدة)

 Madeleine( MIGAULT( ép

معسكر) ((44 عنو نه) () (LENOIR

 لغول)44111)مر كش  ملغرب.

 Nicolas,(Octave,( Emile  لسيد)

معسكر) ((44 عنو نه) () (LENOIR

 لغول)44111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 Nicolas,(Octave,( Emile  لسيد)

معسكر) ((44 عنو نه) () (LENOIR

 لغول)44111)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32297).

522I

HIGH EDGE CONSULTING

 SMART HOUSES AND
SERVICES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA(CENTER 1ER(ETG(N°

TETOUAN ،93000 ، 12  ملغرب

 SMART HOUSES AND

SERVICES شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مرك4 

ميكسطا صافيا بلوك 2 شقة 19) - 

51)93 مرتيل  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 17
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (18
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 SMART(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.HOUSES AND SERVICES
أنشطة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
و ألعمال) و لصيانة  و لتشييد   لبناء)
للمنازل  لشخصية)  ملختلفة 

و إلد ر ت  لخاصة و لعامة.
 لتجارة و الستيف د و لتصد6ر..

مرك4) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
ميكسطا صافيا بلوك)2)شقة)19) - 

51)93)مرتيل  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 341 ( (: ( متشوق) حسن   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيد محمد لهري)):))331)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 331 ( (: محمد  لر �سي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () (  لسيد حسن متشوق)
مرك4  وهرة تطو ن ج ه))عمارة)8 
ط)3شقة)4)) لضحى مر ان))93111 

تطو ن  ملغرب.
عنو نه) () ( لهري) محمد   لسيد 
شارع  بن بطوطة رقم)9)زيانة))93111 

تطو ن  ملغرب.
عنو نه) () محمد  لر �سي   لسيد 
مرك4 ميكسطا صافيا بلوك)2)طابق)

3)شقة)19) 51)93)مرتيل  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () (  لسيد حسن متشوق)
مرك4  وهرة تطو ن ج ه))عمارة)8 
ط)3شقة)4)) لضحى مر ان))93111 

تطو ن  ملغرب.

عنو نه) () ( لهري) محمد   لسيد 
شارع  بن بطوطة رقم)9)زيانة))93111 

تطو ن  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (13 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

2122)تحت رقم)31745.
523I

HIGH EDGE CONSULTING

IKER HOST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA(CENTER 1ER(ETG(N°
TETOUAN ،93000 ، 12  ملغرب

IKER HOST  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع  بل 
تدغين عمارة د  قامة  لقصر  لشقة 

)  لطابق  الول - 93111 تطو ن 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
31795

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (24
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 IKER (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

. HOST
-)تأسيس) (: غرض  لشركة بإ6جاز)

 ملو قع  إللكتفونية
-)برمجة وتطوير  لحاسوب.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 بل تدغين عمارة د  قامة  لقصر)
 93111 (- )) لطابق  الول)  لشقة)

تطو ن  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 51.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) ( (:  لسيد عمر  مبيفك)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () عمر  مبيفك   لسيد 
شارع  بن  لقفع ط)4)رقم)2) 93111 

تطو ن  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () عمر  مبيفك   لسيد 
شارع  بن  لقفع ط)4)رقم)2) 93111 

تطو ن  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((3 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

2122)تحت رقم))41.

524I

MOORISH

YES TECHNO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال 6اقوت  لطابق 5 شقة د 

، 21181،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

YES TECHNO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1)4 شارع 

 لزرقطوني إقامة حامد  لشقة ) -  

21141  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

531355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (15

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 YES (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TECHNO

خدمات) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

تكنولو يا  ملعلومات.

 4(1 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

شارع  لزرقطوني إقامة حامد  لشقة)

) -  21141) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: فيصل) مشيش  لعلمي   لسيد 

511)حصة بقيمة)11))درهم للحصة)

 251 ( (:  لسيدة  6ت  لر مي مريم)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 251 ( (:  لسيد عبد  لكريم  لتيال)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

فيصل) مشيش  لعلمي   لسيد 

)))زنقة منصور  لسعدي) عنو نه) ()

ط)4)ش)42)إقامة كورتولين  ملعاريف)

- لد ر  لبيضاء)21111) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

مريم)  لسيدة  6ت  لر مي 

 3 تعاونية) شارع  لقدس  عنو نه) ()

عين  لشق) ((1 رقم) (3 طابق) مارس 

21111) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغرب.

عبد  لكريم  لتيال)  لسيد 

عنو نه) ()حي ميمونة زنقة  لقمر رقم)

16)سطات)26111))سطات  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

فيصل) مشيش  لعلمي   لسيد 

)))زنقة منصور  لسعدي) عنو نه) ()

ط)4)ش)42)إقامة كورتولين  ملعاريف)

- لد ر  لبيضاء)21111) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1589)8.

525I
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AGC CONSULTING

نڢوكالس

NOVOCLASS 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

AGC CONSULTING
251، ز وية شارع موالي 6وسف 
وبوردو،  لطابق 4، شقة )) ، 
21141،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

نڢوكالس NOVOCLASS شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 3 زنقة 

 6ت  ورير بوركون  - 21141  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)21)6نا6ر)2122)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»3)زنقة  6ت  ورير بوركون))-)21141 
»تجزئة) إلى)  لد ر  لبيضاء) ملغرب«)
 -  «23 »إخالص)  لسعادة حي  ملطار)

1)621)) لناظور)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)193))8.
526I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RB PARTICIPATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق  لبف6د 
2619 ، 41111، مر كش  ملغرب

RB PARTICIPATION شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق  لبف6د 2619 - 

41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(22235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((3
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 RB (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PARTICIPATION
(: بإ6جاز) غرض  لشركة 
و) و  لقابضة  و  الد رة   الستشار ت 

 ستثمار ت  السهم.
57)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 -  2619 صندوق  لبف6د) موريتانيا 

41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 SARL AU( ENSOF( ( (  لشركة)
GROUP MOROCCO :  511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
حصة) (511 ( (:  لسيد كريم بلو د)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 SARL AU( ENSOF( ( (  لشركة)
عنو نه) () (GROUP MOROCCO
فيال رقم)33)عملية مسك  لليل شارع)
 41111 باب  غلي) محمد  لسادس 

مر كش  ملغرب.
 لسيد كريم بلو د عنو نه) ()شارع)
 (2 فيال  ) ((3 كلم) محمد  لسادس 
 21111 12) ملنزه  لصخيف ت)  ند6كو)

تمارة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد كريم بلو د عنو نه) ()شارع)
 (2 فيال  ) ((3 كلم) محمد  لسادس 
 21111 12) ملنزه  لصخيف ت)  ند6كو)

تمارة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32296).

527I

FINAUDIT

MS OFFICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

MS OFFICE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26،طريق 

مرس سلطان  لطابق  الول  لشقة 
رقم 3  لد ر  لبيضاء. - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.463(43

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تمت) (2122 6نا6ر) (15 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

فالح)) ( سفيان) )ة() تفويت  لسيد)

511)حصة   تماعية من أصل)511 

عائشة)) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

كرو ن بتاريخ)15)6نا6ر)2122.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)1915)8.

528I

SAMIR FIDUCIAIRE

RIDER ACCESSOIRES
إعالن متعدد  لقر ر ت

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

RIDER ACCESSOIRES »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: متجر رقم 

27، تجزئة طه، مكناس - 51111 

مكناس  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.43249

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاذ) (2122 6نا6ر) ((8  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم و حد:) لذي 6نص على)
11))حصة   تماعية) تفويت) ما6لي:)
بحوزة  لسيد ستف هللا كوك4،) لحامل)
 538693 للبطاقة  لوطنية رقم د ل)
زكرياء) لهو وي  لحامل) للسيد 
للبطاقة  لوطنية رقم د ل)1))728 - 
تفويت)411)حصة   تماعية بحوزة)
كوك4،) لحامل) هللا  ستف   لسيد 
  538693 للبطاقة  لوطنية رقم د ل)
عبد  لعلي  ملكودي  لحامل) للسيد 

للبطاقة  لوطنية رقم ص)345998.
قر ر رقم  ثنان:) لذي 6نص على)
للسيد) شريك  د6د:) قبول  ما6لي:)
عبد  لعلي  ملكودي  لحامل للبطاقة)
345998) لساكن)  لوطنية رقم ص)
بيفوت  قامة  نان  لزهور) بشارع 

مدخل)7)شقة)2) لزهور)2)فاس.
على) 6نص  ثالثة:) لذي  رقم  قر ر 
ما6لي:)قبول  ستقالة  لسيد ستف هللا)
كوك4 من تسييف  لشركة).)وفقا لهد )
 لقر ر،)ستتم  د رة  لشركة من قبل)

 لسيد زكرياء) لهو وي فقط.
6نص) أربعة:) لذي  رقم  قر ر 
صياغة  لقانون) ما6لي:) عادة  على 

 السا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
) ملساهمات:) لذي) (6 رقم) بند 
ساهمو ) ما6لي:) لشركاء) على  6نص 
نقد  بما 6لي:) لسيد زكرياء) لهو وي)
ألف) ستون  (( درهم) (61111.11  :
(: درهما(،) لسيد عبد  لعلي  ملكودي)

41111.11)درهم)))أربعون ألفا(
بند رقم)7)رأسمال  لشركة):) لذي)
6نص على ما6لي:)رأسمال  لشركة هو)
11111.11))درهم)))مائة ألف درهم()
حصة   تماعية) ((111 مقسمة  لى)
بقيمة)11))درهم محررة و مخصصة)
زكرياء) كاالتي:) لشريك  للشركاء)
مائة) ست  (( حصة) (611 (:  لهو وي)
حصة()،) لشريك عبد  لعلي  ملكودي)

: 411)حصة))أربعة مائة حصة(.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2122)تحت رقم)373.

529I

FLASH ECONOMIE

RIKA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

»RIKA«ريكا 

محدودة  ملسؤولية 

درهم 11.111.11)  رأسمالها

 ملقر  إل تماعي ، 1)  زنقة  لحرية 

 لطابق 3 شقة 5 بالد ر  لبيضاء

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالد ر  لبيضاء))بتاريخ)24)6نا6ر)2122 

مر ع):.)RE 21221115567(361تم)

لشركة)  لتحرير  لقانوني  ألسا�سي 

محدودة  ملسؤولية مميز تها كاآلتي:

 لتسمية:)»RIKA«ريكا)

 لهدف  ال تماعي:)

 لغرض من  لشركة هو:

وتسييف) تطوير  ملجال  لعقاري 

 إل6جار ت

حيازة وبيع وتأ يف  ميع  لعقار ت)

و ميع  لحقوق  لعقارية وبناء) ميع)

و لتقسيمات  لفرعية)  لتقسيمات 

و ملباني) وبيع  ميع  ألر �سي  وشر ء)

كلًيا أو  زئًيا وبأي وسيلة)؛

لتطوير  لعقاري وإد رة  ملباني))

وبيع وتأ يف  ميع  ألر �سي) شر ء)

لالستخد م  لصناعي أو غيفه)،)بهدف)

إقامة  ميع  ملستودعات أو  ملصانع)

لجميع  ألنشطة.

عام،) ميع  ملعامالت) وبشكل 

و ملنقولة) و لصناعية   لتجارية 

بشكل) و ملالية  ملتعلقة  و لعقارية 

مباشر أو غيف مباشر بال�سيء) ملذكور)

آخر مشابه أو ذي) أعاله أو أي �سيء)

صلة وذلك لتسهيل أو تعزيز أو تطوير)

و) تحقيق  لتسهيل  نشاط  لشركة 

تطوير  لشركة.

 لشركاء

6قطن) ( علي  لصالحي)  لسيد 
خليج  لقمر) زنقة  بالد ر  لبيضاء)

فيال  لصالحي ز وية خليج دكار عين)
6وليوز) (28 بتاريخ) مزد د  (..  لدئاب)

) لتعريف) لبطاقة) حاملة  ( (.(966

BE924(9(لوطنية 

عبد  لرحيم  لصالحي))  لسيد 
ر ب  نفا) (38 بالد ر  لبيضاء) 6قطن 

   (936 6نا6ر) (24 بتاريخ) مزد د  - نفا.)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية) حاملة 

 A3923

6قطن) (  لسيدرشيد  لصالحي)
بالد ر  لبيضاء):)زنقة لوكوس رقم)3) 

21) كتوبر) بتاريخ) مزد د  حي  لهناء.)

لبطاقة  لتعريف) حاملة  ( ( ((964

 BE29((2(لوطنية 

) لد ر  لبيضاء:)  ملقر  ال تماعي:)
1))زنقة  لحرية  لطابق)3)شقة)5

درهم) ((11.111.11 (  لرأسمال:)

بقيمة) حصة  ((.111 إلى) مقسمة 

درهم للحصة.مدفوعة من) (100،00

طرف  لشركاء)كالتالي

                                                        411 ( علي  لصالحي)  لسيد 

حصة

                                                        411 (  لسيدرشيد  لصالحي)

حصة

عبد  لرحيم  لصالحي)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))  لسيد 

211))))حصة

 ملجموع)111.))حصة

من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (  ملدة:)

تسجيلها بالسجل  لتجاري.

 لسنة  ال تماعية:))تبدأ من فاتح)

6نا6ر و تنتهي في))3)د نبف من كل سنة.

تسييف  لشركة:

علي) تعيين  لسيد  لسيد  تم  ( (

بالد ر  لبيضاء) 6قطن  (  لصالحي)
زنقة خليج  لقمر فيال  لصالحي ز وية)

خليج دكار عين  لدئاب)..)مزد د بتاريخ)

لبطاقة)) حاملة  ( (.(966 6وليوز) (28

 لتعريف  لوطنية))BE924(9))مسيف ))

وحيد ))للشركة ملدة غيف))محدودة.

و لتسجيل)  ال6د ع  لقانوني 

بالسجل  لتجاري.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 لتجارية بالد ر  لبيضاء))فاتح فبف 6ر)

2122)تحت عدد)1783)8     
في  لسجل) تسجيل  لشركة  تم 
بتاريخ فاتح)  لتجاري بالد ر  لبيضاء)

فبف 6ر)2122)تحت عدد.))531.619
قصد  لنشر و  إلعالن

531I

VUE D’EXPERTS

MORE SPACE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د6د للشركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
MORE SPACE  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
سلو ن رقم 1)ـ))  لطابق  لخامس 

 لرقم57  لولفى  - 21212 
 لد ر لبيضاء   ملغرب.

تعيين مسيف  د6د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.531447
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تم تعيين) (2122 6نا6ر) (13  ملؤرخ في)
مسيف  د6د للشركة  لسيد)ة() اللي)

محمد زكي))كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1558)8.
53(I

bemultico((بيمولتيكو

LIBRAIRIE DU MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

bemultico  بيمولتيكو
رقم 16) شقة رقم )1  لزيتون 

 ملعركة -مكناس ، 51161، مكناس 

مكناس
LIBRAIRIE DU MAROC  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 35 

شارع  لجيش  مللكي  ملد6نة  لجد6دة 
 ملحل )1 مكناس - 51111 مكناس 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.53395

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( د نبف) (29 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
بلعربي) ( علي) )ة() تفويت  لسيد)
411)حصة   تماعية من أصل)411 
عبد  الله)) )ة() ) لسيد) حصة لفائدة)

 لبستاوي بتاريخ)31)د نبف))212.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)345.
532I

MOUSSAOUI HAJJI

GRIBO TRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
GRIBO TRAV شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 

حنابو عرب صباح غريس أرفود - 
52211 أرفود  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(4357
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 6نا6ر) ((1  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (GRIBO TRAV
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
حنابو عرب صباح)  إل تماعي قصر 
52211)أرفود  ملغرب) (- غريس أرفود)

نتيجة ل):)أزمة في  لقطاع.
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قصر) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
(- أرفود) غريس  صباح  عرب  حنابو 

52211)أرفود  ملغرب.)
و عين:

و) بوغانم  ( رضو ن)  لسيد)ة()
عنو نه) ()قصر  والد  لطال4 ع ص ز)
 رفود)52211) رفود  ملغرب كمصفي)

)ة()للشركة.
كريني) ( عبد  لحكيم)  لسيد)ة()
عرب) فزنا  حنابو  غصر  عنو نه) () و 
أرفود  ملغرب) (52211  لصباح)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
تبليغ  لعقود) محل  و    ملخابرة 

و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) ( بالرشيد6ة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)60/2022.

533I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

GLAZA OPTIC SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت4  لحسابات أنفوفسك
عمارة أهضار زنقة مر كش حي 

 لصناعي أكاد6ر
 نشـاء شـركـة

  »GLAZA OPTIC SARL AU    «
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  بأڴاد6ر  (14/01/2022
ذ ت) للشركة   لقانون  السا�سي 

 ملسؤولية  ملحدودة لشريك وحيد
 «GLAZA OPTIC SARL AU ( (« (

ذ ت  ملميز ت  لتالية:
ذ ت) ( شركة) (: شكل  لشركة) (/(

مسؤولية محدودة.
 GLAZA ( تسمية  لشركة:) (/2

OPTIC SARL AU
3/)غرض)) لشركة:))نضار تي

رقم) للشركة:) 4/ ملقـر  ال تـمـاعي 
تيكيوين) حي  در ر  عمارة  6ور  (26

 كاد6ر.

سنة) (99 في) محـددة  (: 5/ ملدة)
من تاريخ تاسيسهـا  لنهـائي مـا)  بتـد ء)

عـد   النحالل  ملسبق  و  لتمـد6ـد.
في) محدد  ( (: 6/رأ سمال  لشركة)
درهم مقسم  لى) ((11111.11 ( مبلـغ)
 (11 حصة   تماعية بقيمة) ((111

درهم للحصة.
7/) لشركاء:

:) النسة) درهم) ((11111.11  -
رزوق  ميمة  لقاطنة ب رقم)813)حي)

تيليال تكوين  كاد6ر)
تعيين) تم  8/ ملسيف  لقانوني:)
غيف) للشركة وملدة  ( كمسيفة وحيدة)

محدودة)
رزوق  ميمة  لقاطنة) -) النسة 
813)حي تيليال تكوين)  لقاطنة برقم)

 كاد6ر
تـم  ال6ـد ع) ( 9/ ال6ـد ع  لقـانــونــي:)
لــدى) بكتـابـة  لضبط   لقـانـونـي 
بتـاريخ) بأڭاد6ر   ملحكـمـة  لتجارية 

01/02/2022))تحت رقم)18333)
في  لسجل) 1)/رقم  لتقيد 
في  لسجل) تم  لتسجيل   لتجاري:)
بأڭاد6ر) للمحكمة  لتجارية   لتجاري 
رقم) تحت  (01/02/2022 بتاريخ)

51285
للخــــــالصــــــــــــة و  لتـذ كيــــــــــر

مـكـتـ4  لحـسـابـات  نــفــوفـسـك
534I

CABINET HAMZAOUI

LOTIDAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET HAMZAOUI
 (9BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E(ETAGE(NO 8 ،

90000، TANGER(MAROC
LOTIDAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 78 شارع 
 ملكسيك - 91111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(1(385

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (21(9 أكتوبر) ((5
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LOTIDAR
:) النعاش) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعقاري.
78)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

 ملكسيك)-)91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
مطال�سي  لطاهر) شاكر   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((25   :

للحصة.
 (25 ( (: بوهريز)  لسيدة  مينة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيدة شاكر مطال�سي ليلى):))25) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
بشرى) مطال�سي  شاكر   لسيدة 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((25   :

للحصة.
 لسيد مصطفى  لحسناوي):))511 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
مطال�سي  لطاهر) شاكر   لسيد 
شاكر) فيال  ميدلت  زنقة  عنو نه) ()
 امع  ملقر ع)91111)طنجة  ملغرب.

عنو نه) () بوهريز   لسيدة  مينة 
زنقة ميدلت فيال شاكر  امع  ملقر ع)

91111)طنجة  ملغرب.
ليلى) مطال�سي  شاكر   لسيدة 
شاكر) فيال  ميدلت  زنقة  عنو نه) ()
 امع  ملقر ع)91111)طنجة  ملغرب.

بشرى) مطال�سي  شاكر   لسيدة 
شاكر) فيال  ميدلت  زنقة  عنو نه) ()
 امع  ملقر ع)91111)طنجة  ملغرب.

مصطفى  لحسناوي)  لسيد 
رقم) (48 عنو نه) () رض  لدولة زنقة)

32 91111)طنجة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

مطال�سي  لطاهر) شاكر   لسيد 

شاكر) فيال  ميدلت  زنقة  عنو نه) ()

 امع  ملقر ع)91111)طنجة  ملغرب

ليلى) مطال�سي  شاكر   لسيدة 

شاكر) فيال  ميدلت  زنقة  عنو نه) ()

 امع  ملقر ع)91111)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

نونبف) (1( بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

9)21)تحت رقم)7337.

535I

STE ZIZ COMPTA

STE BASSARIAT TOUHFA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE BASSARIAT TOUHFA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم88 

شارع  لحسن  لثاني تنجد د - 

52611 تنجد د  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(5379

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (21(9 فبف 6ر) (1(

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BASSARIAT TOUHFA
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غرض  لشركة بإ6جاز):) لبصريات.
رقم88  (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع  لحسن  لثاني تنجد د)-)52611 

تنجد د  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: بنموحى) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () بنموحى  محمد   لسيد 
 52611 كلميمة) موالي  لرشاد  حي 

كلميمة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () بنموحى  محمد   لسيد 
 52611 كلميمة) موالي  لرشاد  حي 

كلميمة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) ( بالرشيد6ة)  البتد ئية 

أكتوبر))212)تحت رقم)2313.
536I

MOUSSAOUI HAJJI

SAMEZA TRA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
SAMEZA TRA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 

موالي  بر هيم  ماعة عرب صباح 
زيز أرفود - 52211  رفود  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(5589
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SAMEZA TRA
أشغال) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لصباغة
 ألشغال  ملختلفة و  لبناء

نجارة  الليمنيوم.
قصر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
موالي  بر هيم  ماعة عرب صباح)

زيز أرفود)-)52211) رفود  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: (  لسيد  لسهالوي حمزة)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (: أحمد)  لسيد  لسهالوي 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
حمزة)  لسيد  لسهالوي 
شارع  الميفموالي عبدهللا) عنو نه) ()
 لبطحاءأرفود)52211) رفود  ملغرب.

 لسيد  لسهالوي أحمد عنو نه) ()
ز  رفود) ص  ع  قصرموالي  بر هيم 

52211) رفود  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حمزة)  لسيد  لسهالوي 
شارع  الميفموالي عبدهللا) عنو نه) ()
 لبطحاءأرفود)52211) رفود  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد6ة))بتاريخ)25)6نا6ر)

2122)تحت رقم)95/2022.
537I

MOUSSAOUI HAJJI

BENGHALI TRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

BENGHALI TRAV شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 

 لخندك عرب صباح زيز أرفود - 

52211  رفود  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(5595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((9

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BENGHALI TRAV

:) ألشغال) غرض  لشركة بإ6جاز)

 ملختلفة و  لبناء.

قصر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- أرفود) زيز  صباح  عرب   لخندك 

52211) رفود  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: بندحو عبدهللا)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () عبدهللا  بندحو   لسيد 

قصر  لخندك ع ص ز  رفود)52211 

 رفود  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () عبدهللا  بندحو   لسيد 

قصر  لخندك ع ص ز  رفود)52211 

 رفود  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد6ة))بتاريخ)27)6نا6ر)

2122)تحت رقم)108/2022.

538I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ئتمانية  لثقة  لعيون 

LAAYOUNE

BOIS EL MARSA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ئتمانية  لثقة  لعيون 
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا  ملر�سى 
 لعيون ، 72111،  ملر�سى  لعيون 

 ملغرب
BOIS EL MARSA  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  ملسيفة 

 لخضر ء زنقة مر كش رقم 66 - 
71112  ملر�سى  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
41(((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (28
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BOIS (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

. EL MARSA
تجارة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
صناعة  ألخشاب)  ألخشاب؛)
معالجة  ألخشاب) و لتصنيع؛)
بجميع) أعمال  لنجارة  و ستغاللها.)

أشكالها.......
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
رقم) مر كش  زنقة   ملسيفة  لخضر ء)

66 - 71112) ملر�سى  لعيون  ملغرب.
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أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: ( ) لطاهر شعي4)  لسيد)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد)) لطاهر شعي4))عنو نه) ()
مر كش) زنقة  حي  ملسيفة  لخضر ء)
71112) ملر�سى  لعيون)  (8 رقم)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد)) لطاهر شعي4))عنو نه) ()
مر كش) زنقة  حي  ملسيفة  لخضر ء)
71112) ملر�سى  لعيون)  (8 رقم)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
)1)فبف 6ر) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)270/2022.
539I

SERVICE COMPTABLE

STE HALIMED INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

SERVICE COMPTABLE
 والد لحسن  قامة 6اسين رقم 18 ، 

6211،  لناظور  ملغرب
STE HALIMED INVEST شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  والد 

ميمون رقم 8)2  لناظور - 62121 
 لناظور  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2179(
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)21)د نبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
(- 8)2) لناظور) رقم) ميمون  » والد 
 STE« إلى) 62121) لناظور  ملغرب«)
 TEK EQUIPEMENT IMM 31
 APPT 8 RUE MOULAY AHMED
 LOUKILI HASSAN RABAT -

1121)) لرباط)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ))1)فبف 6ر)

2122)تحت رقم)84).
541I

 ئتمانية أكيدي

SEND BOX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 ئتمانية أكيدي
زنقة  سفي،محج  لحسن  لثاني، 
 لشقة 2)،  لطابق  لثالث  )م.ج( 
حمرية مكناس ، 51111، مكناس 

 ملغرب
SEND BOX  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم ) 

سر ميطو سباتة ، مكناس   - 51111 
مكناس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.51269
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 6نا6ر) (24  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
))مبلغ) (SEND BOX  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  (91.111 رأسمالها)
سر ميطو) (( رقم) مقرها  إل تماعي 
51111)مكناس) (- ( ( ،)مكناس) سباتة)

 ملغرب نتيجة ل):) نعد م  ملو رد.
 ( رقم) مقر  لتصفية ب  و حدد 
سر ميطو سباتة)،)مكناس)))-)51111 

مكناس  ملغرب.)
و عين:

و) ( ) لفشتالي) رضا)  لسيد)ة()
زنقة سمارة) حي  لسعادة  عنو نه) ()
مكناس) ميسالن  (9 ))) لرقم) درب)
)ة() 51111)مكناس  ملغرب كمصفي)

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
 ( رقم) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 

سر ميطو سباتة)،)مكناس))

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2122)تحت رقم)36.
54(I

bemultico((بيمولتيكو

LIBRAIRIE DU MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 16) شقة رقم )1  لزيتون 

 ملعركة -مكناس ، 51161، مكناس 
مكناس

LIBRAIRIE DU MAROC   شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 35 
شارع  لجيش  مللكي  ملد6نة  لجد6دة 
 ملحل )1 مكناس - 51111 مكناس 

 ملغرب.
تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.53395

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تم تعيين) 29)د نبف)  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 

 لبستاوي عبد  الله كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)345.
542I

SLIMANI KAMAL

ELJ DISTRIBUTION & CO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SLIMANI KAMAL
 RUE(KHANE(YOUNESS(N° 8
 AL(QOUDS ، 60000، OUJDA

MAROC
ELJ(DISTRIBUTION & CO شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 43 زنقة 
و د زيز حي ليز6ريس. - 61111 و دة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

38657

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (22

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ELJ (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DISTRIBUTION(&(CO

:)+)تسويق) غرض  لشركة بإ6جاز)

 ملو د  لغذ ئية بالجملة.

)منتجات) وتصد6ر) + ستيف د 

غذ ئية(.

+تا ر..
زنقة) (43 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

61111)و دة) (- و د زيز حي ليز6ريس.)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (:  لسيد  نس  لجعفري)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) ()  لسيد  نس  لجعفري 
ميمون) والد  حي  ( شارع  لنعمة) (98

61111) لناضور  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) ()  لسيد  نس  لجعفري 
ميمون) والد  حي  ( شارع  لنعمة) (98

61111) لناضور  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (21 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)98).

543I
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SOLAJ CONSULTING

 STE NAJEM TOURS
MOROCCO

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

SOLAJ CONSULTING
 BP 20101 ALLAL(EL(FASSI

 DAOUDIATE ، 40100،
MARRAKECH MAROC

 STE NAJEM TOURS MOROCCO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي عمارة 79) 

شقة 5) تجزئة  لسعادة  ملنارة  - 
51)41  مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.69195
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في))1)د نبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»عمارة)79))شقة)5))تجزئة  لسعادة)
مر كش  ملغرب«) ( (41(51 (- (  ملنارة)
»مرك4  طلس كولف  لشريفية) إلى)
طريق  مزميز  ملحل رقم)32  - 61)41  

مر كش)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)58)32).
544I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

الحسوني إيموبيليي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 IMB. 57 RUE(IBN(MAJA

 L›HABITAT(FES(FES، 300000،
FES MAROC

 لحسوني إ6موبيليي شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 12 
زنقة فيينا  لطابق  لثاني شارع 

وهر ن  لزهور )1 طريق صفرو - 
31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7((((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 لحسوني إ6موبيليي.
:) ألشغال) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعامة أو أشغال  لبناء).
 12 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
زنقة فيينا  لطابق  لثاني شارع وهر ن)
 31111 (- صفرو) طريق  (1(  لزهور)

فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 334 ( (: محمد)  لسيد  لحسوني 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
عبد  للطيف)  لسيد  لحسوني 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (333   :

للحصة.
عبد  لرحمان)  لسيد  لحسوني 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (333   :

للحصة.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  لحسوني محمد))عنو نه) ()
 3 شارع زعيف تجزئة فضيلة) (97 رقم)
فاس) (31111 ( عين  لشقف) طريق 

 ملغرب.
عبد  للطيف)  لسيد  لحسوني 
شارع زعيف تجزئة) (97 رقم) عنو نه) ()
عين  لشقف)) طريق  (3 فضيلة)

31111)فاس  ملغرب.
عبد  لرحمان)  لسيد  لحسوني 
شارع زعيف تجزئة) (97 رقم) عنو نه) ()
عين  لشقف)) طريق  (3 فضيلة)

31111)فاس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لحسوني محمد))عنو نه) ()
 3 شارع زعيف تجزئة فضيلة) (97 رقم)
فاس) (31111 ( عين  لشقف) طريق 

 ملغرب
عبد  للطيف)  لسيد  لحسوني 
شارع زعيف تجزئة) (97 رقم) عنو نه) ()
عين  لشقف)) طريق  (3 فضيلة)

31111)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)517.

545I

fidexpertise

BY HOTEL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fidexpertise
3) زنقة  لقصر لطابق  لخامس 

شقة رقم  1) معارف  لد ر لبيضاء. 
، 21111،  لد ر لبيضاء.  ملغرب

BY HOTEL شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2) زنقة 
سارية، إبن زنيم، حي  لنخيل  لطابق 

3 شقة 3  لد ر  لبيضاء - 21331 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
528347

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (14
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BY (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HOTEL

:) لتا ر) بإ6جاز) غرض  لشركة 
باالستيف د) 6قوم  أو  لوسيط  لذي 

و الستغالل
وكافة) مطاعم  لفنادق  إد رة 

 ملشاريع  لسياحية.
زنقة) ((2 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
سارية،)إبن زنيم،)حي  لنخيل  لطابق)
 21331 (- 3) لد ر  لبيضاء) شقة) (3

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99سنة سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ح4  مللوك) عبدهللا   لسيد 
بقيمة) حصة  ((.111 ( (:  لصفريوي)

11))درهم للحصة).)
ح4  مللوك) عبدهللا   لسيد 
 لصفريوي):)نقد6ة بقيمة)11))درهم.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
ح4  مللوك) عبدهللا   لسيد 
تجزئة) (2( عنو نه) ()  لصفريوي 
كاليفورنيا  لد ر لبيضاء) بيفيفلي 

21331) لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
ح4  مللوك) عبدهللا   لسيد 
تجزئة) (2( عنو نه) ()  لصفريوي 
كاليفورنيا  لد ر لبيضاء) بيفيفلي 

21331) لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (2 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)-.
546I

fidact

 STE EL AMAL SIDI SLIMANE
MULTI TRAVAUX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تغييف نشاط  لشركة

fidact
رقم 22 بلوك E حي  لسالم ، 
4211)، سيدي سلمان  ملغرب

 STE EL AMAL SIDI SLIMANE
  MULTI TRAVAUX
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شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي 38 حي 
 فريمان  تجزئة أوالد بلغازي - 
4211) سيدي سليمان  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2433
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تم تغييف) (2122 6نا6ر) ((7 في)  ملؤرخ 
»-) ألشغال) من) نشاط  لشركة 
»بيع  ملنتو ات) إلى)  ملختلفة«)

 لطبية«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) ( سليمان) بسيدي   البتد ئية 
)2)6نا6ر)2122)تحت رقم)10/2022.
547I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE LIVE TELECOM SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 شارع محمد  لخامس رقم 5 

 لطابق  لثالث  بني مالل ، 23111، 
بني مالل  ملغرب

STE LIVE TELECOM SARL  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لعثمانية ،  لحي  الد ري ،  لطابق 
 لثالث  - 23111 بني مالل   ملغرب .

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((66(
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في))2)د نبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
(، ،) لحي  الد ري) »تجزئة  لعثمانية)
بني مالل)) (23111 (- (  لطابق  لثالث)
 ملغرب)»)إلى)»إقامة ر نيا)،)بالد أحمد)
بن سالم)،)مز زين)،)مكت4 رقم)13 - 

23111)بني مالل))) ملغرب)».
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)25)6نا6ر)

2122)تحت رقم)63.
548I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE LIVE TELECOM SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE

343 شارع محمد  لخامس رقم 5 

 لطابق  لثالث  بني مالل ، 23111، 

بني مالل  ملغرب

STE LIVE TELECOM SARL  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لعثمانية ،  لحي  الد ري ،  لطابق 

 لثالث   - 23111 بني مالل   ملغرب .

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((66(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) (212( د نبف) (2( في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»311.111)درهم«)أي من)»11.111) 

عن) درهم«) (411.111« إلى) درهم«)

أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)25)6نا6ر)

2122)تحت رقم)63.

549I

FA CONSEILS

MANAP KECH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FA CONSEILS

 IMM 80 4EME(ETAGE(APPT(N°9

 MASSIRA 1 A(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

MANAP KECH شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  84 طريق 

 لخميس  ملوقف مر كش - 41111 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(22(35

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (24

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MANAP KECH

غرض  لشركة بإ6جاز):)-)وسيط في)

 لتحويالت و لخدمات  ملالية.

) ستخالص) تقد6م  لخدمات) (-

و  لكهرباء،) لهاتف،) فو تيف  ملاء)

 لضر ئ4،)تحويل  ألمو ل...(.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):))84)طريق)

 41111 (-  لخميس  ملوقف مر كش)

مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: لحرش) خالد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () لحرش  خالد   لسيد 
 ملحاميد بلوك)32)رقم)7)5))مر كش)

41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () لحرش  خالد   لسيد 
 ملحاميد بلوك)32)رقم)7)5))مر كش)

41111)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)1)322).

551I

FLASH ECONOMIE

DALLAH AL KANZE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

DALLAH AL KANZE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها: 1111)درهم

مقرها  ال تماعي:شارع عقبة بن 

نافع رقم )) حي  ملحمدي -  لد ر 

 لبيضاء
رقم  لتقييد في  لسجل 

 لتجاري:86547)

للشركاء) بمقت�سى  لجمع  لعام 

 ملؤرخ بتاريخ)31)أكتوبر))5)21)تمت:

 ملو فقة على حسابات  لتصفية)

 لنهائية

منح إبر ء)ذمة للمصفي)،) لسيدة)

وتنفيذ) إلد رتها  (، كنزة)  لشتيوي 

تفويضها)،.

عمليات  لتصفية) إغالق  أعلن 

 عتباًر  من 6وم  لجمع  ملذكور.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

مارس)6)21)تحت رقم)11599783 .

55(I

FLASH ECONOMIE

TOUBKAL INDUSTRIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

TOUBKAL INDUSTRIE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها: 11111)درهم

مقرها  ال تماعي:شارع عقبة بن 

نافع رقم )) حي  ملحمدي- لد ر 

 لبيضاء
رقم  لتقييد في  لسجل 

 لتجاري:83)82)

للشركاء) بمقت�سى  لجمع  لعام 

 ملؤرخ بتاريخ  ملو فقة على حسابات)

 لتصفية  لنهائية خ)31)أكتوبر)5)21 

تمت):

 ملو فقة على حسابات  لتصفية)

 لنهائية.
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منح إبر ء)ذمة للمصفي)،) لسيدة)
وتنفيذ) إلد رتها  (، كنزة)  لشتيوي 

تفويضها)،.
عمليات  لتصفية) إغالق  أعلن 

 عتباًر  من 6وم  لجمع  ملذكور.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
مارس)6)21)تحت رقم)11599784 .

552I

GESTION ALJANOUB

MARBELLA KARIM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطو ن حي  لسعادة عمارة رقم 
2  لطابق  لثالث  لعيون ، 71111، 

 لعيون  ملغرب
MARBELLA KARIM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
محمد  ليز6دي  ملر�سى  لعيون - 

71141  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

41197
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (2(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MARBELLA KARIM
(، مقهى) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
مطعم)،)بيع)،)شر ء)،)تأ يف و ستيف د)
بأعمال) و ألدو ت  ملتعلقة   آلالت 

 ملطاعم)،ممون  لحفالت)....
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- محمد  ليز6دي  ملر�سى  لعيون)

71141) لعيون  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لكريم مرز ق)):))511 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد عبد  لهادي مرز ق)):))511 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

مرز ق)) عبد  لكريم   لسيد 

تجزئة  المل) حي  لوحدة  عنو نه) ()

 71141 63) ملر�سى  لعيون) رقم)

 لعيون  ملغرب.

مرز ق)) عبد  لهادي   لسيد 

تجزئة  المل) حي  لوحدة  عنو نه) ()

 71141 63) ملر�سى  لعيون) رقم)

 لعيون  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

مرز ق)) عبد  لكريم   لسيد 

تجزئة  المل) حي  لوحدة  عنو نه) ()

 71141 63) ملر�سى  لعيون) رقم)

 لعيون  ملغرب

مرز ق)) عبد  لهادي   لسيد 

تجزئة  المل) حي  لوحدة  عنو نه) ()

 71141 63) ملر�سى  لعيون) رقم)

 لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

)1)فبف 6ر) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)262/2022.

553I

FIDUCIAIRE  D’HONNEUR

SOCIETE NORDTEL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

FIDUCIAIRE  D›HONNEUR

 RUE AHMED AMINE V.N (7

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE NORDTEL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملجمع 

 لسكني )) عمارة 4 شقة 6 أنا�سي  - 

51171  مكناس       ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.47255

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) (212( د نبف) (16 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»11.111))درهم«)أي من)»411.111 

عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)

أو) نقد6ة  حصص  تقد6م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2122)تحت رقم)372.

554I

STE FAMILLE OUAZZANI TRANS SARL

 STE FAMILLE OUAZZANI

TRANS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE FAMILLE OUAZZANI

TRANS SARL

دو ر تعاونية  لور نية مطماطة تازة، 

35111، تازة  ملغرب

 STE FAMILLE OUAZZANI

TRANS SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

تعاونية  لور 6نية مطماطة تازة 

35111 تازة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

63(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (17

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 FAMILLE OUAZZANI TRANS

.SARL
نقل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
 لبضائع لحساب  لغيف- لنقل  لطرقي)
لحساب  لغيف-نقل) و لدولي   لوطني 
 لبضائع بدون مر فق لحساب  لغيف..
دو ر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تازة) مطماطة  تعاونية  لور 6نية 

35111)تازة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسمال  لشركة:)) مبلغ 
11.111.111))درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: محمد  لوز ني)  لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد صالح  لد6ن  لوز ني):))511 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () محمد  لوز ني   لسيد 
مطماطة) تعاونية  لور 6نية  دو ر 

35111)تازة  ملغرب.
صالح  لد6ن  لوز ني))  لسيد 
مطماطة) دو ر  لشبابات  عنو نه) ()

35111)تازة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () محمد  لوز ني   لسيد 
مطماطة) تعاونية  لور 6نية  دو ر 

35111)تازة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
د نبف) (29 بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئية 

)212)تحت رقم)654.
555I

GESTION ALJANOUB

BINEG
إعالن متعدد  لقر ر ت

GESTION ALJANOUB
زنقة تطو ن حي  لسعادة عمارة رقم 
2  لطابق  لثالث  لعيون ، 71111، 

 لعيون  ملغرب
BINEG  »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
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وعنو ن مقرها  ال تماعي: زنقة 
 لزوبيف بن  لعو م رقم 624)  ملر�سى 

 لعيون - 71141  لعيون  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.7565

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)2))6نا6ر)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
 6674 بشيفي) خليد  تفويت  لسيد 
(: كاالتي) مقسمة  حصة   تماعية 
طارق) لفائدة  لسيد  حصة  (3337
بشيفي و)3337))حصة))لفائدة  لسيد)

عصام بشيفي)))
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
من) بشيفي  خليد  ) لسيد   ستقالة)
 لتسييف و تعيين  لسيد طارق بشيفي)
مسيف6ن) ( بشيفي) عصام  و لسيد 

لشركة ملدة غيف محدودة))
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
على) 6نص  7-6:) لذي  رقم) بند 
بشيفي) خليد  تفويت  لسيد  ما6لي:)
مقسمة) حصة   تماعية  (6674
حصة لفائدة  لسيد) (3337 (: كاالتي)
طارق بشيفي و)3337))حصة))لفائدة)

 لسيد عصام بشيفي)
على) 6نص  4):) لذي  رقم) بند 
) لسيد خليد بشيفي) ما6لي:) ستقالة)
طارق) تعيين  لسيد  و  من  لتسييف 
بشيفي) عصام  و لسيد  بشيفي 

مسيف6ن لشركة ملدة غيف محدودة)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
)1)فبف 6ر) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)263/2022.
556I

karama(conseil

STE HGSM NEGOCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

karama(conseil
رقم 33  لشقة رقم ) زنقة  سامة 
 بن زيد شارع  لجيش  مللكي فاس 
رقم 33  لشقة رقم ) زنقة  سامة 

 بن زيد شارع  لجيش  مللكي فاس، 

31111، فاس  ملغرب

STE HGSM NEGOCE  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي )1) 

 لبز نة  والد  محمد  لسجع فاس - 

31111 فاس  ملغرب.

تعيين مسيف  د6د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.62(27

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تم تعيين) 24)د نبف)  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 

 لحماني عمر كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((2 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)156/2022.

557I

fidact

 EL AMAL SIDI SLIMANE

MULTI TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف تسمية  لشركة

fidact
رقم 22 بلوك E حي  لسالم ، 

4211)، سيدي سلمان  ملغرب

 EL AMAL SIDI SLIMANE MULTI

TRAVAUX شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي 38 حي 

 فريمان تجزئة أوالد بلغاوي  - 

4211) سيدي سليمان  ملغرب.

تغييف تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

 2433

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم تغييف) (2122 6نا6ر) ((7 في)  ملؤرخ 

 EL AMAL SIDI تسمية  لشركة من)

إلى) (SLIMANE MULTI TRAVAUX

.   STE RHFA NEGOCE«

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ) ( سليمان) بسيدي   البتد ئية 

)2)6نا6ر)2122)تحت رقم)22/2022.

558I

GLOFID

MANUTENTION AMINE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

GLOFID

96) شارع  لسفيف بن عائشة  لطابق 

 لثاني  لرقم 4 ، 21311،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

MANUTENTION AMINE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 75 شارع 

)) 6نا6ر  لطابق  ألول  لشقة ر69) 

- 21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.369577

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تقرر حل) 3))د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

مبلغ) ( (MANUTENTION AMINE

وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)

6نا6ر) ((( 75)شارع) مقرها  إل تماعي)

 لطابق  ألول  لشقة ر69) - 21111 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة ل):)عدم)

بلوغ  ألهد ف  لسامية.

و حدد مقر  لتصفية ب)75)شارع)

)))6نا6ر  لطابق  ألول  لشقة ر69) - 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين:

و) ) لصا6ف  زهر ء) (  لسيد)ة()

عنو نه) ()حي موالي رشيد مجموعة)
21111) لد ر)  (6 رقم) ((9 زنقة) (3

 لبيضاء) ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1438)8.

559I

QUALICIA CONSULTING

I3M TRANSPORT
إعالن متعدد  لقر ر ت

QUALICIA CONSULTING

 Rue FARHAT HACHAD,2ème

 Etage(APPT(N°35 Résidence

 City، 20250، CASABLANCA

MAROC

I3M TRANSPORT »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 1) ,زنقة 

 لحرية  لطابق رقم 3 شقة رقم 5 - 

41)21  لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.46(527

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) (212( نونبف) (29  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

-) لتفويج) (: نشاط  لشركة) تغييف 

تأ يف وإد رة) (- مقاول بناء) (-  لعقاري)

 لأل صول  لعقارية

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

CERF AMJ(:(تغييف تسمية  لشركة

قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)

(: للشركة) تحويل  ملقر  ال تماعي 
وزنقة) زيان  أوالد  طريق  34),ز وية 

شقة) (( أسو ن عمارة أ  لطابق رقم)
رقم)2

قر ر رقم)4:) لذي 6نص على ما6لي:)

تعد6ل مدة مز ولة مهام  ملسيف6ن)

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:))

(- بناء) مقاول  (- -) لتفويج  لعقاري)

تأ يف وإد رة  لأل صول  لعقارية

بند رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)

.CERF AMJ



2809 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

بند رقم)4:) لذي 6نص على ما6لي:)
وزنقة) زيان  أوالد  طريق  34),ز وية 

شقة) (( أسو ن عمارة أ  لطابق رقم)
رقم)2) لد ر لبيضاء

على) 6نص  5):) لذي  رقم) بند 

تعيين  ملد6رين) سيتم تحد6د  ما6لي:)

وصالحياتهم ومدة خدمتهم في وثيقة)

الحقة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819391.

561I

بالم فيديس ش م م

 PLOMBERIE SANITAIRE

AFTAH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف تسمية  لشركة

بالم فيديس ش م م

69) شارع محمد بوزيان , فرحتين 

9  لطابق  لر بع رقم 5) سيدي 

عثمان، 21711،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

 PLOMBERIE SANITAIRE AFTAH

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي شارع 

 دريس  لحارثي رقم 21  لطابق 

 لسفلي حي موالي رشيد  ملجموعة 3 

- 21711  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تغييف تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

 52(515

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم تغييف) (2122 6نا6ر) ((9 في)  ملؤرخ 

 PLOMBERIE« من) تسمية  لشركة 

 AFTAH« إلى) (»SANITAIRE AFTAH

. «SANITAIRE

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)131))8.

56(I

FIDUCIAIRE KHALID

STE JUVENTUS TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 4(

OUJDA MAROC
STE JUVENTUS TRANS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 272 

تجزئة لحبوي ظهر ملحلة - و دة - 
61111 و دة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3469(
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( د نبف) (22 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
محمد  لبقالي) )ة() تفويت  لسيد)
77))حصة   تماعية من أصل)333 
ميمون) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

 للقبي بتاريخ)22)د نبف))212.
محمد  لبقالي) )ة() تفويت  لسيد)
56))حصة   تماعية من أصل)333 
نور لد6ن) )ة() ) لسيد) حصة لفائدة)

بختاوي بتاريخ)22)د نبف))212.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)283.

562I

CATRAZINE

كاترازين
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CATRAZINE
 BD(ROMANDIE 151 RUE

 OUSSAMA(BNOU(ZAID 2 EME
 ETAGE GAUCHE N G MARIF

 20000 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

كاتر زين شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي )5) زنقة 
 سامة بن ز 6د  لطابق  لثاني على 

 ليسار ن ج معاريف - 21111  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.454(79
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) (2122 6نا6ر) (3(  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
مبلغ) ( كاتر زين)  لشريك  لوحيد 
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
زنقة  سامة) ((5( مقرها  إل تماعي)
بن ز 6د  لطابق  لثاني على  ليسار ن)
21111) لد ر  لبيضاء) (- ج معاريف)

 ملغرب نتيجة ل):)وقف  لنشاط.
و حدد مقر  لتصفية ب))5))زنقة)
على) ز 6د  لطابق  لثاني  بن   سامة 
21111) لد ر) (-  ليسار ن ج معاريف)

 لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

و) ) لدروي   لسيد)ة() بتسام)
 (1 عمارة) تجزئة  لزوبيف  عنو نه) ()
شقة)5  91)21) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (2 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)818155.
563I

MOUSSAOUI HAJJI

VENEZ AU MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
VENEZ AU MAROC شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : قصر 
تمزكيد ت مرزوكة  لطاوس 
 لريصاني - 52451  لريصاني 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.(3(19

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) (212( نونبف) (29  ملؤرخ في)
ذ ت) شركة  (VENEZ AU MAROC
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 
 (11.111 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 
مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
مرزوكة  لطاوس) تمزكيد ت  قصر 
 لريصاني)-)52451) لريصاني  ملغرب)

نتيجة الزمة في  لقطاع.
و عين:

و) ) وفقيف  حميد)  لسيد)ة()
 52211 حي  لنهضة  رفود) عنو نه) ()

 رفود  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
تم  نعقاد  لجمعية) قد  و 
وفي) (212( نونبف) (29  لختامية بتاريخ)
مرزوكة  لطاوس) تمزكيد ت  قصر 
 لريصاني)-)52451) لريصاني  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد6ة))بتاريخ)16)6نا6ر)

2122)تحت رقم)17/2022.
564I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

AUTO BRICO
إعالن متعدد  لقر ر ت

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT(A 1ER(ETAGE(N°4 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

AUTO BRICO »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 289 
 ملسار  لطابق  الر�سي طريق  سفي  - 

41111 مر كش  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.73395

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)17)6نا6ر)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
تفويت)2511)حصة من  صل)5111 
حصة من  لسيد  لجياللي بشتفلفائدة)

 لسيد نوفل  شكرو
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
مسيف) نوفل  شكرو  تعيين  لسيد 

وحيد للشركة
قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
من) للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 
شركة د ت مسؤولية محدوة لشركة)
د ت مسؤولية محدودة د ت  لشريك)

 لوحيد
قر ر رقم)4:) لذي 6نص على ما6لي:)

تغييف  لقانون  لد خلي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

 لشكل  لقانوني للشركة
6نص) و7:) لذي  (6 رقم) بند 
نوفل) ) لشريك  لوحيد  ما6لي:) على 
لر سمال)  شكروهو  ملالك  لوحيد 

 لشركة
على) 6نص  )):) لذي  رقم) بند 
نوفل  شكرو) تعيين  لسيد  ما6لي:)

مسيف وحيد للشركة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (24 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32178).
565I

PF EXPERTS

MARRAKECH DRESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

PF EXPERTS
32 زنقة  بن عطية, عمارة بنعبد 
 لر زق , كليز مر كش ، 41111، 

مر كش  ملغرب
MARRAKECH DRESS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
)في طور  لتصفية(

 PF وعنو ن مقرها  إل تماعي عند
EXPERTS 32 زنقة إبن عطية عمارة 

بن عبد  لر زق - 41111 مر كش 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.87423
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 27)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
مبلغ) ( (MARRAKECH DRESS
وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)
 PF EXPERTS مقرها  إل تماعي عند)
بن عبد) إبن عطية عمارة  زنقة  (32
مر كش  ملغرب) (41111 (-  لر زق)

نتيجة ل):)قر ر  لجمع  لعام.
عند) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
عطية) إبن  زنقة  (PF EXPERTS 32
عمارة بن عبد  لر زق  ملغرب)41111 

مر كش  ملغرب.)
و عين:

و) ) غيول  نصر  لد6ن)  لسيد)ة()
 LOTISSEMENT LES  (3 عنو نه) ()
 GENEVRIERS (31(5 MARSEILLE
 (31(5 MARSEILLE FARANCE

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
 PF (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 
EXPERTS 32)زنقة إبن عطية عمارة)

بن عبد  لر زق
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (3( بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32345).
566I

درعة  رشاد ت ش.م.م

 SOCIETE TIZGUINE
 DES TRAVAUX DIVERS

»»SOTITRAD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

درعة  رشاد ت ش.م.م
شارع محمد  لخامس صندوق بريد 
1) تصومعت ، 45111، ورز ز ت 

 ملغرب

 SOCIETE TIZGUINE DES

 »TRAVAUX(DIVERS »SOTITRAD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

سيطروين تكمي  لجد6د ترميكت - 

45111 ورز ز ت  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.58(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)8))6نا6ر)2122)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
تكمي  لجد6د) سيطروين  »زنقة 

ورز ز ت  ملغرب«) (45111 (- ترميكت)
(- تجزئة  ألطلس) (3(6 »رقم) إلى)

45111)ورز ز ت)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) (  البتد ئية بورز ز ت)

2122)تحت رقم)41.

567I

FICODEF

SOCKS FESRITI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA(N°9 ، 30000، FES

MAROC

SOCKS FESRITI  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 

 ألر�سي ، قطعة رقم 87 تجزئة 

 لسالوي  ملنطقة  لصناعية سيدي 

إبر هيم  - 31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7((13

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((9

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. SOCKS FESRITI

صنع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
بالطرق) و لنعال  و لجو رب   ألحذ6ة 

 مليكانيكية.

:) لطابق) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

تجزئة) (87 رقم) قطعة  (،  ألر�سي)

 لسالوي  ملنطقة  لصناعية سيدي)

إبر هيم))-)31111)فاس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: 6اسين  لسريتي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: هشام  لسريتي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد 6اسين  لسريتي عنو نه) ()

شقة) رياض  لياسمين  تجزئة  ب  (9

1))طريق عين  لشقف)31111)فاس)

 ملغرب.

 لسيد هشام  لسريتي عنو نه) ()

شقة) رياض  لياسمين  تجزئة  ب  (9

1))طريق عين  لشقف)31111)فاس)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد 6اسين  لسريتي عنو نه) ()

شقة) رياض  لياسمين  تجزئة  ب  (9

1))طريق عين  لشقف)31111)فاس)

 ملغرب

 لسيد هشام  لسريتي عنو نه) ()

شقة) رياض  لياسمين  تجزئة  ب  (9

1))طريق عين  لشقف)31111)فاس)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)503/2022.

568I
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درعة  رشاد ت ش.م.م

 SOCIETE TIZGUINE
 DES TRAVAUX DIVERS

»»SOTITRAD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

درعة  رشاد ت ش.م.م

شارع محمد  لخامس صندوق بريد 

1) تصومعت ، 45111، ورز ز ت 

 ملغرب

 SOCIETE TIZGUINE DES

 »TRAVAUX(DIVERS »SOTITRAD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

سيطروين تكمي  لجد6د ترميكت - 

45111 ورز ز ت  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.58(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 6نا6ر) ((8 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

)ة() لحسن  6ت) تفويت  لسيد)

حصة   تماعية من) (5.(11  حماد)

) لسيد) لفائدة) حصة  (5.(11 أصل)

)ة()سعيد  6ت  حماد بتاريخ)8))6نا6ر)

.2122

تحيين  لقانون  ألسا�سي) (+

للشركة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

6نا6ر) (26 بتاريخ) (  البتد ئية بورز ز ت)

2122)تحت رقم)41.

569I

درعة  رشاد ت ش.م.م

 SOSIETE TIZGUINE
 DES TRAVAUX DIVERS

»»SOTITRAD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

درعة  رشاد ت ش.م.م

شارع محمد  لخامس صندوق بريد 

1) تصومعت ، 45111، ورز ز ت 

 ملغرب

 SOSIETE TIZGUINE DES

  »TRAVAUX(DIVERS »SOTITRAD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

سيطروين تكمي  لجد6د ترميكت - 

45111 ورز ز ت  ملغرب.

تعيين مسيف  د6د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.58(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2122 6نا6ر) ((8  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة() 6ت) مسيف  د6د 

 حماد سعيد كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) (  البتد ئية بورز ز ت)

2122)تحت رقم)41.

571I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE ISLY INGENIERIE ET

CONSEIL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة)

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 4(

OUJDA MAROC

 STE ISLY INGENIERIE ET

CONSEIL شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي 38 شارع 

 سكيكر حي  لسعادة عوينت 

تالسر ق - و دة - 61111 و دة 

 ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2(95(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تمت) (212( نونبف) ((( في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):

مقاول في  لتفكيبات  لكهربائية).

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)282.

57(I

 التقان للحسابات

MONSAT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 التقان للحسابات

42) شارع مر كش  لطابق  لثاني 
رقم 5 ، 62111،  لناظور  ملغرب

MONSAT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

لعر �سي شارع 3 رقم 61 - 1)621 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23519

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((4

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MONSAT

غرض  لشركة بإ6جاز):)-) الستف د)

و لتصد6ر

-) الشغال  لزر عية.

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 621(1  -  61 رقم) (3 لعر �سي شارع)

 لناظور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 331 ( (: خالد) مصطفى   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 341 ( (: ميمون  لبشيفي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

شعباني) محمد  مين   لسيد 
 (11 حصة بقيمة) (331 ( (:  لبشيفي)

درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد مصطفى خالد عنو نه) ()
 62111 حي  لفطو كي  لناظور)

 لناظور  ملغرب.
 لسيد ميمون  لبشيفي عنو نه) ()
حي بوشو ف زنقة)49)رقم)14) لناظور)

62121) لناظور  ملغرب.
شعباني) محمد  مين   لسيد 
 5211( مليلية) عنو نه) ()  لبشيفي 

مليلية  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد ميمون  لبشيفي عنو نه) ()
حي بوشو ف زنقة)49)رقم)14) لناظور)

62121) لناظور  ملغرب
شعباني) محمد  مين   لسيد 
 5211( مليلية) عنو نه) ()  لبشيفي 

مليلية  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)21)6نا6ر)

2122)تحت رقم)1)).
572I

Société(marocaine(de(révision(des(comptes

TANGERMILL
إعالن متعدد  لقر ر ت

 Société(marocaine(de(révision
des comptes

 Boulevard(de(la(Corniche , 63
 résidence(le(Yacht, immeuble
 B 5éme(étage(bureau(N° 139 ،
20000، CASABLANCA(MAROC

TANGERMILL »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي:  ملنطقة 

 لصناعية بوزنيقة تجزئة )29.31.3. 
11)3)بوزنيقة  بنسليمان - 21611 

بنسليمان  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
77)531  لد ر  لبيضاء.
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بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)3))6نا6ر)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 6نص  ):) لذي  رقم) قر ر 

ما6لي:)قر ر  لشريك  لوحيد نقل  ملقر)

 ال تماعي للشركة  لى  لعنو ن  لتالي)

طريق) (((511 كلم)  لد ر  لبيضاء)

 لرباط  لقد6م)) لطريق  لرئيسية رقم)

))عين  لسبع

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

قرر  لشريك) للقر ر  لسابق  تبعا 
 لوحيد تعد6ل  لفصل)4)من  لقانون)

 السا�سي

قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
تحد6ث  لقانون) قرر  لجمع  لعام 

 السا�سي

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

على) 6نص  4:) لذي  رقم) بند 

للشركة) 6حدد ملقر  لرئي�سي  ما6لي:)

في  لعنو ن  لتالي  لد ر  لبيضاء)

طريق  لرباط  لقد6م)) (((511 كلم)

 لطريق  لرئيسية رقم)))عين  لسبع

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)61)1)8.

573I

MOUSSAOUI HAJJI

SOKRITAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

SOKRITAV شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 

رزيقات عرب صباح زيز - 52211 

أرفود  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3(5(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 6نا6ر) ((1  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (SOKRITAV
مقرها) وعنو ن  درهم  (411.111
 إل تماعي قصر رزيقات عرب صباح)
زيز)-)52211)أرفود  ملغرب نتيجة ل):)

أزمة في  لقطاع).
قصر) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 52211 (- زيز) صباح  عرب  رزيقات 

أرفود  ملغرب.)
و عين:

و) كريمي  ( عبد لو حد)  لسيد)ة()
 52211 ( رزيقات) قصر  عنو نه) ()

أرفود  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
و) كريمي  ( عبد لعالي)  لسيد)ة()
 52211 رزيقات) قصر  عنو نه) ()

أرفود  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) ( بالرشيد6ة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)59/2022.

574I

AMC-PLUS CONSULTING

NETTO CLEAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

AMC-PLUS CONSULTING
 IBN(SINA(II(IMM(C4 MG 23
 AVENUE(ALAL(AL(FASSI(VN ،

50010، MEKNÈS(MAROC
NETTO CLEAN شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
هارون  لرشيد بالص د رم رقم 2) - 

51111 مكناس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.38753

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2122 6نا6ر) ((8  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

  NETTO CLEAN  لشريك  لوحيد)

درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 

شارع) مقرها  إل تماعي  وعنو ن 

 (2 هارون  لرشيد بالص د رم رقم)

نتيجة) مكناس  ملغرب  (51111  -

تسييف) و  بتدبيف  متعلقة  أسباب  (: ل)

 لشركة.

شارع) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 -  (2 هارون  لرشيد بالص د رم رقم)

51111)مكناس  ملغرب.)

و عين:

و) ) زيكي  مصطفى)  لسيد)ة()
عنو نه) ()رقم)361)تجزئة  لزرهونية)

 لتوسيع)4) لشطر)3 51141)مكناس)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

شارع) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 

 (2 هارون  لرشيد بالص د رم رقم)

مكناس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (12 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2122)تحت رقم)43.

575I

 Impulse(Associates(for(Legal(Tax(Audit(&

Accounting(Advisory(SARL

 IMPULSE ASSOCIATES FOR

LEGAL TAX AUDIT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 Impulse(Associates(for(Legal(Tax

 Audit & Accounting(Advisory

SARL

مكت4 33 مركز  ألعمال كاستيا، 

شارع عبد  لرحيم  ليوسفي - طنجة 

، 91161، طنجة  ملغرب

 IMPULSE ASSOCIATES FOR

LEGAL TAX AUDIT  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 33 

مركز  ألعمال كاستيا، شارع عبد 

 لرحيم  ليوسفي  - 91161 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(24175

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (26

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية):

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 IMPULSE ASSOCIATES FOR

. LEGAL TAX AUDIT

:) لخبفة) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ملحاسباتية.

مكت4) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

33)مركز  ألعمال كاستيا،)شارع عبد)

طنجة) (91161 (- (  لرحيم  ليوسفي)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 311.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد فيصل بوخريصة):))2.251 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 751 ( (: حميمص) محّمد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد محّمد حميمص عنو نه) ()

شقة) (،2 عمارة) إقامة  لنخيل،)

21281) لد ر) معروف) سيدي  (،29

 لبيضاء) ملغرب.

بوخريصة) فيصل   لسيد 

ه)5،)عمارة)
ّ
عنو نه) ()إقامة ما شاء) لل

 (2111 رشد) حي  بن  (،7 شقة) (،3

تمارة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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بوخريصة) فيصل   لسيد 

ه)5،)عمارة)
ّ
عنو نه) ()إقامة ما شاء) لل

 (2111 رشد) حي  بن  (،7 شقة) (،3

تمارة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251524.

576I

le(partenaire((fiscal

 THE AL-MASARAH CORP SL

B93748697

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

le(partenaire  fiscal

49 شلرع عمر  لخطاب طابق 3 رقم 

6 عمارة  لبفكة، 91111، طنجة 

 ملغرب

 THE AL-MASARAH CORP SL

B93748697  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

 Avenida وعنو ن مقرها  إل تماعي

 de(los(Abedules(n°14 bajo02  -

Benalmadena 29630  سبانيا.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(125

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في))1)6نا6ر)2122)تقرر إنشاء)

تحت  لتسمية) ( للشركة) تابع  ( فرع)

 THE AL-MASARAH CORP

بالعنو ن) و  لكائن  (SUCCURSALE

,قيسارية) شارع  لحسن  لثاني)

أصيلة)) (91111  -  2 ,رقم) غرناطة2-)

 ملغرب و  ملسيف من طرف  لسيد)ة()

شهيبي محمد.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( باصيلة)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)24/2022.

577I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

ENGINEERING CIVILIUM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8  لطابق 5  لشقة 9  قامة 
 لحرية شارع فلسطين ، 31111، 

فاس  ملغرب
ENGINEERING CIVILIUM شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
و عنو ن مقرها  ال تماعي تجزئة 
 لبفدعي رقم 243  لطابق ) زو غة 
موالي يعقوب فاس - 31111 فاس .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.58217
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تم تحويل) (212( 6نا6ر) (27  ملؤرخ في)
 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«)إلى)»شركة)
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)

 لوحيد«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (25 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

)212)تحت رقم)884.
578I

NJ BUSINESS

STE EL MEK.SO.CO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES maroc

STE EL MEK.SO.CO شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : 44 تجزئة 
 نان  لخيف سه4  لورد  - 31111 

فاس  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.6(129

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) (2122 6نا6ر) (14  ملؤرخ في)
ذ ت) شركة  (STE EL MEK.SO.CO
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 
 (11.111 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 
 44 درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي)
(- ( سه4  لورد) تجزئة  نان  لخيف 
الزمة) نتيجة  فاس  ملغرب  (31111

مالية.
و عين:

) ملكاوي) عبد  لعظيم)  لسيد)ة()
تجزئة  نان  لخيف) (44 عنو نه) () و 
فاس  ملغرب) (31111 ( سه4  لورد)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
بتاريخ)14)6نا6ر)2122)وفي)44)تجزئة)
 31111 (- (  نان  لخيف سه4  لورد)

فاس  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)521/022.

579I

fidu_farabi

SOCIETE RAHIOUI FOODS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fidu_farabi
رقم 9 زنقة سبع عيون شارع سوسة 
زهور 2 فاس ، 31111، فاس  ملغرب

 SOCIETE RAHIOUI FOODS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 7) بلوك 
س حي كريو زو غة - 31121 فاس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7(135
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (15
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOCIETE RAHIOUI FOODS

و) :) لبيع  بإ6جاز) غرض  لشركة 

و  لتوزيع  للحوم-) لخضر)  لشر ء)

و لفو كه.

 لبيع و  لشر ء) ملو د  الستهالكية)

 لجهوية.)و مو د  لتموين  لعامة.).

7))بلوك) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

فاس) (31121 (- س حي كريو زو غة)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد رحيوي عبد  لصمد):))511 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: محمد)  لسيد  لدسولي 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عبد  لصمد) رحيوي   لسيد 

عنو نه) ()7)مكرر بلوك س حي كريو)

زو غة)31121)فاس  ملغرب.

 لسيد  لدسولي محمد عنو نه) ()

زنقة  لشريف  الدري�سي  قامة) (3(

فاس) (31111  (6  لخضار  لشقة)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لصمد) رحيوي   لسيد 

عنو نه) ()7)مكرر بلوك س حي كريو)

زو غة))31121)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)396.

581I
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omnium management

ATLASXR SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc

ATLASXR SERVICES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 261 

 لطابق  لتاني تجزئة  لنخيل-  أزرو - 

11)53 أزرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(715

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ATLASXR SERVICES

غرض  لشركة بإ6جاز):)-) ستغالل)

من  أللعاب) غيفها  أو  آالت  أللعاب 

 ملماثلة.

-)كر ء)أدو ت مختلفة.

مقاول في  لخدمات  ملعلوماتية) (-

 لتجارية
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)رقم)261 

 لطابق  لتاني تجزئة  لنخيل-))أزرو)-)

11)53)أزرو  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد محمد  علي)):))511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد أحمد حماني):))511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () ( محمد  علي)  لسيد 
83)) لنخيل))) حد ف  زرو)11)53 

أزرو  ملغرب.
عنو نه) () حماني  أحمد   لسيد 
3)) لرتاحة  حد ف) زنقة) (34 رقم)

أزرو)11)53)أزرو  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () ( محمد  علي)  لسيد 
83)) لنخيل))) حد ف  زرو)11)53 

أزرو  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بازرو)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)44.

58(I

Virtual(space(international

OZ GOLD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Virtual(space(international
 BD(zerktouni 6 ème(etage ، 46

20100، Casablanca(Maroc
OZ GOLD شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 46 شارع 
 لزرقطوني  لطابق  لسادس مكات4 

5)و 6) - 11)21  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
529939

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (2122 فبف 6ر) (12
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 OZ (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GOLD

:) ستيف د) بإ6جاز) غرض  لشركة 
وشر ء) ميع  ال هزه) وبيع  وتصد6ر 

 لكهربائيه.
46)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 لزرقطوني  لطابق  لسادس مكات4)
11)21) لد ر  لبيضاء)  -  (6 5)و)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (:  لسيد  سامه  لزهر وي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  سامه  لزهر وي عنو نه) ()
 2 شارع) (7 رقم) (2 زنقه) هند  تجزئه 
21111) لد ر) عين  لشق) مارس 

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  سامه  لزهر وي عنو نه) ()
 2 شارع) (7 رقم) (2 زنقه) هند  تجزئه 
21111) لد ر) عين  لشق) مارس 

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
(- بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

تحت رقم)-.
582I

 يسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

BAB ALHAY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 يسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
شارع  لحسن  ألول، إقامة باب 

 لعقلة د،  لطابق  ألر�سي، تطو ن 
تطو ن، 93111، تطو ن  ملغرب

BAB ALHAY شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 14 
شارع يعقوب  ملنصور 93111 
تطو ن تطو ن 93111 تطو ن 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23233
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
)212)تقرر حل) 27)د نبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
BAB ALHAY))مبلغ)  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
شارع) (14 رقم) مقرها  إل تماعي 
تطو ن) (93111 يعقوب  ملنصور)
تطو ن)93111)تطو ن  ملغرب نتيجة)

ل):)خسارة بسب4  لجائحة.
 14 و حدد مقر  لتصفية ب رقم)
شارع يعقوب  ملنصور)93111)تطو ن)

تطو ن)93111)تطو ن  ملغرب.)
و عين:

و) صحات  ( سليمة)  لسيد)ة()
محمد  لورياغلي) شارع  عنو نه) ()
 (1 ش) (3 ط) (33 رقم)  قامة  لنور 
تطو ن  ملغرب) (93111 تطو ن)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (24 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

2122)تحت رقم)437.
583I

fidjuris(sarl

GEN SELES MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

fidjuris(sarl
 BD IBNOU SINA 231
 casablanca، 20200،
CASABLANCA Maroc

GEN SELES MOROCCO شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 ، شارع  
 لزرقطوني ،  لطابق 6 ، رقم 8) - 

21211  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.462((7
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بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (212( أكتوبر) (17 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

بدر) ( علي) )ة() تفويت  لسيد)

491)حصة   تماعية من)  لودغيفي)

) لسيد) لفائدة) حصة  ((.111 أصل)

أكتوبر) (17 معنان بتاريخ) ( عادل) )ة()

.212(

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 24 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819551.

584I

BELYO  CONSULTING  GROUPE

A2 PISCINE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

BELYO  CONSULTING  GROUPE

 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27

 SAFI(MARRAKECH ، 40160،

Marrakech  ملغرب

A2 PISCINE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

 QI SIDI وعنو ن مقرها  إل تماعي

 GHANEM(N° 158 ETG 01

 BUREAU(N° 33 MARRAKECH   -

.40000 MARRAKECH(MAROC

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9(759

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تمت) (2122 6نا6ر) (16 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

تفويت  لسيد))ة()مصطفى))قا�سي)

أصل) من  حصة   تماعية  (5.111

)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (5.111

فدوى رحيوي بتاريخ)16)6نا6ر)2122.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

فبف 6ر) (12 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

2122)تحت رقم)258).

585I

AL ISTICHARYA CONSULTING

NOUREDDINE SHOP

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

AL ISTICHARYA CONSULTING

 BLOC 7 LOTIS 3 MARS(N°48 2(

 1ER(ETAGE  BENI(MELLAL ،

23500، BENI(MELLAL(MAROC

NOUREDDINE SHOP شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 7بلوك 2 

حي ميمونة بني مالل  - 23511  بني 

مالل  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.592(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

)212)تقرر حل) 5))د نبف)  ملؤرخ في)

NOUREDDINE SHOP)شركة ذ ت)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 (11.111 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 

مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 

(- ( مالل) بني  ميمونة  حي  (2 7بلوك)

نتيجة) مالل  ملغرب  بني  ( (23511

القاف  لنشاط.

و عين:

 لسيد)ة()نور  لد6ن))) لحنحان و)

عنو نه) ()حي  لجبلية بلوك)))رقم)16 

23511)بني مالل  ملغرب كمصفي))ة()

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

بتاريخ)5))د نبف))212)وفي)7بلوك)2 

بني) (23511 (- ( حي ميمونة بني مالل)

مالل  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)26)6نا6ر)

2122)تحت رقم)73.

586I

ACTIFISC

 AQUALINE

INTERNATIONAL

إعالن متعدد  لقر ر ت

ACTIFISC

 IMM CHOUROUK AV MED V

safi، 46000، safi(MAROC

 AQUALINE INTERNATIONAL

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  )3 شارع 

موالي علي عمارة أ ياد - - 41111   

مر كش   ملغرب..

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.78617

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)27)شتنبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

نبيلة  ملعا�سي) )ة() تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (511

وفاق) )ة() حصة لفائدة  لسيد) (511

 ملعا�سي)

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

وحيد) كمسيف  وفاق  ملعا�سي  تعيين 

ملدة غيف محددة

قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)

محدودة) شركة  إلى  تحويل  لشركة 

 ملسؤولية لشريك وحيد

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)))), 6, 7, 5))و)8):) لذي)

6نص على ما6لي:)تم تعد6ل  لبنود رقم)

), 6, 7, 5))و)8))من  لنظام  ألسا�سي

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

د نبف) ((6 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم)4289).

587I

LE LEGALISTE

MEDI QUEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

MEDI QUEST شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
بومسمر أميفشيش »أمام  امعة 

محمد  لسادس » - 41111 مر كش 
 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23729
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (212( أكتوبر) (26 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) (4.211.111«
»3.111.111)درهم«)إلى)»7.211.111 
تقد6م حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقد6ة أو عينية.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
د نبف) ((3 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم))))4).
588I

BELYO  CONSULTING  GROUPE

A2 PISCINE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د6د للشركة

BELYO  CONSULTING  GROUPE
 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27
 SAFI(MARRAKECH ، 40160،

Marrakech  ملغرب
A2 PISCINE  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
 QI SIDI وعنو ن مقرها  إل تماعي

 GHANEM(N° 158 ETG 01
 BUREAU(N° 33 MARRAKECH   -

.40000 MARRAKECH(MAROC
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تعيين مسيف  د6د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9(759

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم تعيين) (2122 6نا6ر) (16  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 

رحيوي فدوى))كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (12 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

2122)تحت رقم)258).

589I

fidjuris(sarl

GEN SELES MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة)

fidjuris(sarl

 BD IBNOU SINA 231

 casablanca، 20200،

CASABLANCA Maroc

GEN SELES MOROCCO شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي 59 ، شارع  

 لزرقطوني ،  لطابق 6 ، رقم 8) - 

21211  لد ر  لبيضاء   ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.462((7

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (212( أكتوبر) (17 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):

وبيع) وتوزيع  وتصد6ر   ستيف د 

وتصنيع  ميع  أل هزة  لطبية)

و لنظافة) ومستحضر ت  لتجميل 

و ملكمالت  لغذ ئية)  لبدنية 

في) و لكو شف  ملستخدمة 

 لتشخيص  ملخبفي..

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 24 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819551.

591I

كفاء ت كونسولتينغ

AJAOUDI TRANS
إعالن متعدد  لقر ر ت

كفاء ت كونسولتينغ

482 شارع محمد  لخر زعمارة 

 لتوز ني تطو ن ، 93111، تطو ن 

 ملغرب

AJAOUDI TRANS »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 

محمد  لخر ز رقم 393 - 93111 

تطو ن   ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.27265

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)15)6نا6ر)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 6نص  ):) لذي  رقم) قر ر 

زيادة رأسمال  لشركة بقيمة) ما6لي:)

 911 باكتتاب) درهم  (91.111,11

درهم) ((11 بقيمة) نقد6ة  حصة 

للحصة))من طرف  لشريكين):)أغميف)

541)حصة وأ عدور حسين)  ملهدي)

361)حصة)

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

نشاط) حذف  نشاط  لشركة:) تغييف 

باستيف د) و ستبد له  تحويل  المو ل 

وتوزيع  ملو د  لغذ ئية),)و لتصد6ر)

قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)

أ عدور) للشريك  تجد6د  لتسييف 

أحمد وتعيين  لشريك أغميف  ملهدي)

كمسيف ثان))

قر ر رقم)4:) لذي 6نص على ما6لي:)

على  لقانون  السا�سي)  ملصادقة 

 ملحين

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)

نشاط  لشركة هو:) ستيف د وتوزيع)

 ملو د  لغذ ئية),)و لتصد6ر)

بند رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)

قدم  لشركاء) لحصص  لنقد6ة)

 91.111,11 أ عدور أحمد) (: بقيمة)

 54.111,11 أغميف  ملهدي) (, درهم)

 36.111,11 وأ عدور حسين) درهم 

درهم)

بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)

قيمة رأسمال  لشركة):)81.111,11) 

درهم مقسمة  لى)811))حصة بقيمة)

كما6لي) مكتتبة  للحصة  درهم  ((11

أغميف) (, 911)حصة) أ عدور أحمد) (:

541)حصة وأ عدور حسين)  ملهدي)

361)حصة)

على) 6نص  5):) لذي  رقم) بند 

ما6لي:)تسيف  لشركة),)ملدة غيف محددة)

من طرف  لشريكين أ عدور أحمد)

وأغميف  ملهدي)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

2122)تحت رقم)459.

59(I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

TECH SOFTWARE
إعالن متعدد  لقر ر ت

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT

 ANGL BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI

 ,IMM(BARHDADI , 4 éme

 ETAGE(APP 19A ، 60000، oujda

MAROC

TECH SOFTWARE »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: : 31 ر)21 

بوغالم سيدي دريس  لقا�سي و دة 

- 61111 و دة  ملغرب - 61111 

و دة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.35333

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)2))أكتوبر))212)تم  تخاذ)

 لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
تفويت  لحصص-تعيين مسيف  د6د)

-)تغييف  لنشاط)-تعيين مسيف  د6د)
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

 لتسمية تش سفتوير
بند رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

 لنشاط تصميم  لبف مج
بند رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)

 ملسيف بوعالي محمد
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف) (1( بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

)212)تحت رقم)3742.
592I

Atlas(Valora(Conseil

YUKOOCLOTHES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Atlas(Valora(Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH  ملغرب
YUKOOCLOTHES شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 282 

سعادة 3  ملحاميد 2  - 61)41 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2(969

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (15
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.YUKOOCLOTHES
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مطبعة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

نمادج) تسويق  و  صناعة  ور قة،) و 

خاصة من  ملالبس و طباعتها تحت)

 لطل4..

رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

282)سعادة)3) ملحاميد)2  - 61)41 

مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لغوتي حمزة):))11))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () حمزة   لسيد  لغوتي 

 2 3) ملحاميد) سعادة) (282 رقم)

61)41)مر كش  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () حمزة   لسيد  لغوتي 

 2 3) ملحاميد) سعادة) (282 رقم)

61)41)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (21 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)694.

593I

شركة  لحسيمة لالستشار ت ش.م.م

املغرب
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

شركة  لحسيمة لالستشار ت 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA  ملغرب

 ملغرب شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 نو ل رقم 5)  لحسيمة  لحسيمة 

32111  لحسيمة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 89

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):) ملغرب.

-مد6ر) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

أعمال  ملفوض

-)مفوض أو مد6ر أعمال وسيط

-) إلستشار ت  إلد رية.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

5)) لحسيمة  لحسيمة) رقم)  نو ل 

32111) لحسيمة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)2122)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 STE OMEGASELLING  لشركة)

بقيمة) حصة  (SARL AU :  (.111

11))درهم للحصة).

 STE OMEGASELLING  لشركة)

SARL AU : (111)بقيمة)11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () محمد   لسيد  لوكيلي 
لعر �سي  لزنقة)6)2)رقم))2) لناظور)

32111) لحسيمة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () محمد   لسيد  لوكيلي 
لعر �سي  لزنقة)6)2)رقم))2) لناظور)

32111) لحسيمة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) ( بالحسيمة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم))361.

594I

 ملركز  ملر ك�سي لإلرشاد

JOUD ACHAM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ملركز  ملر ك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ما وريل شارع موالي عبد هللا ، 1، 
مر كش  ملغرب

JOUD ACHAM شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 44 
عمارة ف إقامة  لبستان 5 طريق 
آسفي  - 41111 مر كش  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(32445
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((3
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 JOUD (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ACHAM
منعش) (- (: غرض  لشركة بإ6جاز)

عقاري)
-)شر ع و بيع  لعقار ت و عمليات)

عقارية أخرى.
 44 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
طريق) (5 إقامة  لبستان) ف  عمارة 

آسفي))-)41111)مر كش  ملغرب).
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
251)حصة) ( (:  لسيد محمد منهى)

بقيمة)11))درهم للحصة).
حصة) (251 ( (: (  لسيد غيث منهى)

بقيمة)11))درهم للحصة).
251)حصة) ( (:  لسيد محمد  ر د)

بقيمة)11))درهم للحصة).
251)حصة) ( (:  لسيد محمود تمي)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () منهى  محمد   لسيد 
 1111 ( تعاونية  بن خلدون) (3( رقم)

 لجد6دة)) ملغرب).
رقم) عنو نه) () (  لسيد غيث منهى)
 1111 ( )) نان خولو سيدي بوزيد)

آسفي  ملغرب.
عنو نه) () محمد  ر د   لسيد 
 ( شارع عالل  لفا�سي عملية  لهدى)

رقم))51 41111)مر كش  ملغرب.
عنو نه) () تمي  محمود   لسيد 
 لشقة رقم)9) يسالن)31)شارع مو�سى)
آسفي)) (11111 (  بن نصيف و د  لباشا)

 ملغرب).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () تمي  محمود   لسيد 
 لشقة رقم)9) يسالن)31)شارع مو�سى)
آسفي) (11111 (  بن نصيف و د  لباشا)

 ملغرب)
عنو نه) () محمد  ر د   لسيد 
 ( شارع عالل  لفا�سي عملية  لهدى)

رقم))51 41111)مر كش  ملغرب)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (12 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

2122)تحت رقم)261).
595I

 ئتمانية أكيدي

VERO GOURMET
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية أكيدي
زنقة  سفي،محج  لحسن  لثاني، 
 لشقة 2)،  لطابق  لثالث  )م.ج( 
حمرية مكناس ، 51111، مكناس 

 ملغرب
VERO GOURMET شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي متجر رقم 
243  لزهونية توسيع 4 شطر 2، 
مكناس - 51111 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
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محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) ((3

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 VERO (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.GOURMET

متجر) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

–) الستيف د)  لتغذ6ة  لعامة)

تخزين  ملو د  لغذ ئية) و لتصد6ر-)

على مستوى در ة  لحر رة  ملحيطة..

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)متجر رقم)

(،2 شطر) (4 توسيع) 243) لزهونية 

مكناس)-)51111)مكناس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 91.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (11 ( (: ( (  لسيد محمد  معدور)

حصة بقيمة)911)درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد محمد  معدور)))عنو نه) ()

أسماء) الل  شارع  عمارة  لجاي  ((3

 لشقة  ملد6نة  لجد6دة فاس)31111 

فاس  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () (  لسيد محمد  معدور)

أسماء) الل  شارع  عمارة  لجاي  ((3

 لشقة  ملد6نة  لجد6دة فاس)31111 

فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)55253.

596I

LE LEGALISTE

MEDI QUEST AGADIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

MEDI QUEST AGADIR شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 
رقم 2  لطابق  ألول  لهدى - 81111 

أكاد6ر  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.496(5

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (212( أكتوبر) (26 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) (7.591.111«
 7.811.111« إلى) درهم«) (2(1.111«
تقد6م حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقد6ة أو عينية.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
د نبف) ((1 بتاريخ) ( باكاد6ر)  لتجارية 

)212)تحت رقم)4226.
597I

 يسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

MEDINA IMPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 يسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
شارع  لحسن  ألول، إقامة باب 

 لعقلة د،  لطابق  ألر�سي، تطو ن 
تطو ن، 93111، تطو ن  ملغرب

MEDINA IMPORT شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
غورغيز قيسارية برتوت�سي رقم 

13 تطو ن تطو ن 93111 تطو ن 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

31833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (((

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MEDINA IMPORT

غرض  لشركة بإ6جاز):) الستيف د

 لتوزيع)

 لتغليف

 لتجارة.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

رقم) برتوت�سي  قيسارية  غورغيز 

تطو ن) (93111 تطو ن) تطو ن  (13

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد مد6نة محمد):))411)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد مد6نة  ملهدي):))611)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد مد6نة محمد عنو نه) ()29 

شارع  لحسن  لثاني عمارة  لبستان)

تطو ن) (93111 تطو ن) ((9 شقة)

 ملغرب.

عنو نه) () مد6نة  ملهدي   لسيد 

عمارة) شارع  لحسن  لثاني  (29

 93111 تطو ن) ((9 شقة)  لبستان 

تطو ن  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () مد6نة  ملهدي   لسيد 

عمارة) شارع  لحسن  لثاني  (29

 93111 تطو ن) ((9 شقة)  لبستان 

تطو ن  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

2122)تحت رقم)455.
598I

فيكاميد

 STE INSTITUT PRIVE LOUIS
MASSIGNON SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين مسيف  د6د للشركة

فيكاميد
3، شارع  لوحدة  لطابق  ألول رقم ) 

، 93111، تطو ن  ملغرب
 STE INSTITUT PRIVE LOUIS

MASSIGNON SARL  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
مر كش، زنقة  ألمة رقم 2  - 93111 

تطو ن  ملغرب.
تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.53(3

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2122 6نا6ر) (21  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 

تسموسكي سارة كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (3( بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

2122)تحت رقم)485.
599I

GRANADERO

GRANADERO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GRANADERO
 DIYAR(AL(ANDALOUS(GH 03

 IMM 08 ETG 01 BOUSKOURA،
20520، CASABLANCA(MAROC

GRANADERO شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي د6ار 
 ألندلس مجموعة13 إقامة 18 
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شقة )1 بوسكورة - 21521  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4(4523

 25 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (21(8 شتنبف)

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GRANADERO

:) النعاش) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعقاري.

د6ار) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 ألندلس مجموعة13)إقامة)18)شقة)

)1)بوسكورة)-)21521) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد زيوط عبد  لسالم)):))5.111 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عبد  لسالم) زيوط   لسيد 

 2 د6ار  ألندلس) عنو نه) ()

طابق سفلي) (18 عمارة) مجموعة)1)
21521) لد ر) بوسكورة) (13 رقم)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لسالم) زيوط   لسيد 

 2 د6ار  ألندلس) عنو نه) ()

طابق سفلي) (18 عمارة) مجموعة)1)
21521) لد ر) بوسكورة) (13 رقم)

 لبيضاء) ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 18 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر)8)21)تحت رقم)6623.

611I

cabinet(comptable(aziz

COLORED
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

cabinet(comptable(aziz

2 زنقة 4  لعهد  لجد6د  بن  مسيك 

، 21451،  لد ر لبيضاء  ملغرب

COLORED شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 

الكورنيش زنقة ركر كة عمارة 

2 شقة ) بوركون - 21141 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

526849

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (13

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.COLORED

بيع مو د) (: غرض  لشركة بإ6جاز)

 لبناء).

إقامة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

الكورنيش زنقة ركر كة عمارة)2)شقة)

21141) لد ر لبيضاء) (- بوركون) ((

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد بنصار موالي عبد لرحمان)
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد بنصار موالي عبد لرحمان)
عنو نه) ()حي موالي رشيد مجموعة)
 21713  (1 رقم) (41 زنقة) (6

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد بنصار موالي عبد لرحمان)
عنو نه) ()حي موالي رشيد مجموعة)
 21713  (1 رقم) (41 زنقة) (6

 لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)44756.

61(I

cabinet(comptable(aziz

TAMABIL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

cabinet(comptable(aziz
2 زنقة 4  لعهد  لجد6د  بن  مسيك 

، 21451،  لد ر لبيضاء  ملغرب
TAMABIL شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي )4 شارع 
 لزرقطوني - 21111  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
526739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (14
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TAMABIL
بيع مو د) (: غرض  لشركة بإ6جاز)

 لبناء).
)4)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
21111) لد ر لبيضاء) (-  لزرقطوني)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد بنصار موالي عبد لرحمان)
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد بنصار موالي عبد لرحمان)
عنو نه) ()حي موالي رشيد مجموعة)
 21713  (1 رقم) (41 زنقة) (6

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد بنصار موالي عبد لرحمان)
عنو نه) ()حي موالي رشيد مجموعة)
 21713  (1 رقم) (41 زنقة) (6

 لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)44612.
612I

مكت4  لحسابات ح ل

 SOCIETE ASSALAF ASSALIH
LILBINAA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

مكت4  لحسابات ح ل
21 شارع  لد خلة  لطابق  الول قرية 
 لجماعة ، 21431،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
 SOCIETE ASSALAF ASSALIH
LILBINAA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي )6 محج 

اللة 6اقوت  لرقم 39  لطابق  الول - 
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21111  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

531(59
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (2(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 SOCIETE ASSALAF ASSALIH

.LILBINAA
منعش) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

عقاري و  الشغال  لعامة.
)6)محج) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
اللة 6اقوت  لرقم)39) لطابق  الول)-)

21111) لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () رضو ن  غنامي   لسيد 

برشيد)11)26)برشيد  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () رضو ن  غنامي   لسيد 

برشيد)11)26)برشيد  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1211)8.
613I

CABINET(DAMI(&(ASSOCIES

HB INGENIERIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

CABINET(DAMI & ASSOCIES
 lot(n24A2,ilot 24B(bureau(n13B

 au 1er(étage(Zone(franche
 d›exportation، 90000، Tanger

Maroc

HB INGENIERIE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي C/O مركز 
 ألعمال Ilot 43B  مكت4 رقم 29/9 

منطقة  لتصد6ر  لحرة 91111 
طنجة  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.75367
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)31)6ونيو))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»C/O)مركز  ألعمال)Ilot(43B))مكت4)
منطقة  لتصد6ر  لحرة) (9/29 رقم)
  Box« إلى) طنجة  ملغرب«) (91111
2) لطابق  ألول) 14) ملكت4 رقم) رقم)
Ilot(n°(9(,Lot(n°(2)منطقة  لتصد6ر)

 لحرة)91111)طنجة)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
غشت) (25 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

)212)تحت رقم)7568.
614I

cabinet(comptable(aziz

ORIENTAL PHOENIX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

cabinet(comptable(aziz
2 زنقة 4  لعهد  لجد6د  بن  مسيك 

، 21451،  لد ر لبيضاء  ملغرب
ORIENTAL PHOENIX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 
الكورنيش زنقة ركر كة عمارة 
2 شقة ) بوركون - 21141 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.493273

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تمت) (212( نونبف) (31 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
فخر) ( )ة() لتباري) تفويت  لسيد)
511)حصة   تماعية من أصل)11) 
حصة لفائدة)) لسيد))ة() و د))دكار)

بتاريخ)31)نونبف))212.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)2947.
615I

ste(fiducieolympia

opia optique.اوبية اوبتيك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ste(fiducieolympia
 1ER(ETAGE  N°  10 GROUPE  10
 RUE(DE(MARRAKECH(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC
 opia                          .وبية  وبتيك 
optique شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 لرباط بلوك 16 رقم 5))  لحي 
 ملحمدي  كاد6ر  ملغرب - 81181 

 كاد6ر  ملغرب   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

51319
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
:) وبية) تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.opia optique(.وبتيك 
بيع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
سات) ، لعد  وتركي4  لنظار ت)
لصيانة) ( منتجات)  الصقة،بيع 
) خصائي)  لنظار ت،و لعدسات،)

نظار ت.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
5))) لحي) رقم) (16 بلوك)  لرباط 
 81181 (-  ملحمدي  كاد6ر  ملغرب)

 كاد6ر  ملغرب)) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 811 ( (: ( ( محمد)  لسيد  موسا 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 211 ( (: حنان) ( (  لسيدة  موسا)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) ()) محمد   لسيد  موسا 

حي  لنجاح) ((4 رقم) زنقة  لسد د 

 كاد6ر)81111) كاد6ر)) ملغرب.

 لسيدة))))) موسا حنان عنو نه) ())

حي  لنجاح) ((4 رقم) زنقة  لسد د 

 كاد6ر)81111) كاد6ر)) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة))))) موسا حنان عنو نه) ())

حي  لنجاح) ((4 رقم) زنقة  لسد د 

 كاد6ر)81111) كاد6ر)) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( باكاد6ر)  لتجارية 

2122)تحت رقم)18355).

616I

مكت4 معيشة للحسابات و  ألستشار ت  لجبائية

FGF
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

مكت4 معيشة للحسابات و 

 ألستشار ت  لجبائية

حي  لسالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 4211)، سيدي سليمان 

 ملغرب

FGF شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي متجر دو ر 

 لشمامنة مجمع زكوطة  - 6111) 

سيدي قاسم   ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.28697

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تغييف) (2122 6نا6ر) ((3 في)  ملؤرخ 

نشاط  لشركة من)»عقاقيف).



2821 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

تجارة  لبضائع

و شغال) مختلفة  » عمال  إلى)

 لبناء

منعش عقاري«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) (  البتد ئية بسيدي قاسم)

6نا6ر)2122)تحت رقم)37.

617I

 لعبدالوي لالشغال  ملحاسبتية

 STE MAROCAINE

 DU LOGEMENT ET

 CONSTRUCTION SARL

SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

 لعبدالوي لالشغال  ملحاسبتية

محمد) شارع  نوميد6ا  عمارة 

(، تازة) 2 لشقة3)  لخامس  لطابق)

35111،)تازة  ملغرب

 STE MAROCAINE

 DU LOGEMENT ET

 CONSTRUCTION SARL SARL

AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم )) 

بلوك E حي  لعلويين  - 35111 تازة  

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2679

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم) (212( د نبف) ((3 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) (3.111.111«

 3.(11.111« إلى) درهم«) ((11.111«

تقد6م حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقد6ة أو عينية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)48.

618I

bemultico((بيمولتيكو

STAV2E
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 16) شقة رقم )1  لزيتون 

 ملعركة -مكناس ، 51161، مكناس 
مكناس

STAV2E شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل في 
 لرقم 345 تجزئة  ملنزه 13 بوفكر ن 

- 51111 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55279
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((8
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.STAV2E
:) الشغال) غرض  لشركة بإ6جاز)

 ملختلفة  و  لبناء
) لتفكيبات  لكهربائية.

محل في) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
13)بوفكر ن) 345)تجزئة  ملنزه)  لرقم)

- 51111)مكناس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: سعيد)  لسيد  دريس 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () سعيد   لسيد  دريس 
تجزئة  ملنزه)13) لرقم)345))بوفكر ن)

54113)بوفكر ن  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () سعيد   لسيد  دريس 
تجزئة  ملنزه)13) لرقم)345))بوفكر ن)

54113)بوفكر ن  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (12 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2122)تحت رقم)392.
619I

AUDINORD SARL

ABM IMMOBILIER
إعالن متعدد  لقر ر ت

AUDINORD SARL
رقم 58،  لطابق  لسادس، إقامة 
لينا، ز وية شارع محمد  لخامس، 

شارع طان طان وحي لبنان ، 
TANGER MAROC ،91111

ABM IMMOBILIER »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 21 زنقة 

 لقا�سي عياض  لشقة رقم ) - 
91111 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.753(3
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)25)6وليوز)9)21
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
 511 سميف  لرؤوفي) تفويت  لسيد 
للحصة) درهم  ((11 بقيمة) (( حصة)
حصة) (511 أصل) من   لو حدة()
لفائدة  لسيد نور  لد6ن زيان بناريخ)

.25/07/2019
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
قبول  ستقالة  لسيد سميف  لرؤوفي)
وإبر ء) للشركة  كمسيف  منصبه  من 
وتعيين  لسيد نور) ذمته مما سبق،)
 لد6ن زيان  لحامل للبطاقة  لوطنية)
كمسيف  د6د) (،K22((97 رقم)

للشركة.
قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
من) للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
ذ ت  ملسؤولية) شركة  ليصبح 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

على) 6نص  ):) لذي  رقم) بند 
ما6لي:)) لشكل  لقانوني):)شركة ذ ت)
ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)
درهم للسيد) ((11.111 (:  ملساهمات)

نور  لد6ن زيان
بند رقم)8:) لذي 6نص على ما6لي:)
لفائدة) حصة  ((111 (:  لحصص)

 لسيد نور  لد6ن زيان)
بند رقم)33:) لذي 6نص على ما6لي:)
تعيين  لسيد نور  لد6ن زيان  لحامل)
(،K22((97 رقم) للبطاقة  لوطنية 

كمسيف للشركة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
شتنبف) (25 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

9)21)تحت رقم)226383.
6(1I

IB PARTNERS

FIRETHUNDER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

IB PARTNERS
3) إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

21451،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
FIRETHUNDER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 82 زنقة 
سومية  قامة شهرز د  لطابق 6 

 ملكت4 28 - 21151  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.387915
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( د نبف) (28 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
) لز 6ر) )ة() مين) تفويت  لسيد)
 (81 حصة   تماعية من أصل) (27
أسامة)) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

 لثورة بتاريخ)28)د نبف))212.
بوستة) ( منيف) )ة() تفويت  لسيد)
 (81 حصة   تماعية من أصل) (27
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أسامة)) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 
 لثورة بتاريخ)28)د نبف))212.

)ة() لحسين)) تفويت  لسيد)
من) حصة   تماعية  (8( بومهدي)
) لسيد) لفائدة) حصة  ((81 أصل)
د نبف) (28 ) لثورة بتاريخ) أسامة) )ة()

.212(
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)3729.
6((I

 لعبدالوي لالشغال  ملحاسبتية

 STE MAOCAINE
 DE LOGEMENT ET

CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 لعبدالوي لالشغال  ملحاسبتية
عمارة نوميد6ا شارع محمد  لخامس 

 لطابق 2 لشقة3 تازة ، 35111، 
تازة  ملغرب

 STE MAOCAINE
 DE LOGEMENT ET

  CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم )) 
بلوك E حي  لعلويين  - 35111 تازة 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2679

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)3))د نبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
(- ( حي  لعلويين) (E بلوك) ((( »رقم)
»شارع) إلى) تازة  ملغرب«) (35111
حسن)2)زنقة  لرباط  مللكية  ملسماة)
سعيد  لطابق  الر�سي مكت4 رقم)5 - 

35111)تازة)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)48.
6(2I

cabinet(comptable(aziz

ORIENTAL PHOENIX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

cabinet(comptable(aziz
2 زنقة 4  لعهد  لجد6د  بن  مسيك 

، 21451،  لد ر لبيضاء  ملغرب
ORIENTAL PHOENIX  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 
الكورنيش زنقة ركر كة عمارة 
2 شقة ) بوركون - 21141 

 لد ر لبيضاء   ملغرب.
تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.493273

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تم تعيين) (212( نونبف) (31  ملؤرخ في)
دكار) مسيف  د6د للشركة  لسيد)ة()

 و د))كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)2947.
6(3I

cabinet(comptable(aziz

WEDEINK TECHNOLOGIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

cabinet(comptable(aziz
2 زنقة 4  لعهد  لجد6د  بن  مسيك 

، 21451،  لد ر لبيضاء  ملغرب
 WEDEINK TECHNOLOGIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 94) محج 
ر�سى كد6رة بن مسيك - 21451 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4373(9

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)23)نونبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
محج ر�سى كد6رة بن مسيك) ((94«
إلى) 21451) لد ر لبيضاء) ملغرب«)  -

حي  لر حة) زنقة  لدفلة  مكرر  ((1«

21231) لد ر لبيضاء)) (- ( حي  لحسني)

 ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)2948.

6(4I

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورز ز ت

 SOCIÉTÉ DESERT RATS

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورز ز ت

شارع موالي رشيد عمارة د دس 

 لطابق  الول ورز ز ت، 45111، 

ورز ز ت  ملغرب

 SOCIÉTÉ DESERT RATS SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 47) 

مكرر  لحي  لصناعي  - 45111 

ورز ز ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

((847

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (28

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOCIÉTÉ DESERT RATS SARL

تنظيم) (* (: غرض  لشركة بإ6جاز)

 والت سياحية

*)تأ يف  ملركبات و لدر  ات ذ ت)

 لطابع  لسياحي  لجبلي).
رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 45111 (- ( 47))مكرر  لحي  لصناعي)

ورز ز ت  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 81.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 411 ( (:  لسيدة مارتين كولدنيلد)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

((: كريفيتش) نيكوال   لسيد  ون 
211)حصة بقيمة)11))درهم للحصة)
 211 ( (: (  لسيدة سوسانا دوتهام)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
كولدنيلد) مارتين   لسيدة 
عنو نه) ()رقم)2))حي  ملنصور  لذهبي))

45111)ورز ز ت  ملغرب.
كريفيتش) نيكوال   لسيد  ون 
عنو نه) ()رقم)2))حي  ملنصور  لذهبي))

45111)ورز ز ت  ملغرب.
 لسيدة سوسانا دوتهام))عنو نه) ()

.États-Unis(( ندور ))45877) ندور 
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
كولدنيلد) مارتين   لسيدة 
عنو نه) ()رقم)2))حي  ملنصور  لذهبي))

45111)ورز ز ت  ملغرب
كريفيتش) نيكوال   لسيد  ون 
عنو نه) ()رقم)2))حي  ملنصور  لذهبي))

45111)ورز ز ت  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) (  البتد ئية بورز ز ت)

2122)تحت رقم)-.

6(5I

WAY CONSEIL

GMARK GROUPE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
GMARK GROUPE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 335  قامة 
 الزدهار مر كش - 11)41 مر كش 

 ملغرب



2823 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

72553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (21(6 6نا6ر) (25

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GMARK GROUPE

غرض  لشركة بإ6جاز):)- لتجارة

-مقاول  لنجارة  أللومنيوم،)

 ملعادن

-)تقد6م  لخدمات.

 335 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 41(11 (- مر كش)  قامة  الزدهار 

مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد 6ونس كوعبال):))511)حصة)

بقيمة)51.111)درهم للحصة).

 211 ( (: بلكريش) سمية   لسيدة 

حصة بقيمة)21.111)درهم للحصة).

 (51 ( (: كوعبال) ما دة   لسيدة 

حصة بقيمة)5.111))درهم للحصة).

 لسيدة لبنى كوعبال):))51))حصة)

بقيمة)5.111))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () كوعبال  6ونس   لسيد 

 41(11 ) قامة  الزدهار)   (338

مر كش  ملغرب.

 لسيدة سمية بلكريش عنو نه) ()

3) م ربيعة عمارة س رقم4   ملسيفة)

41)41)مر كش  ملغرب.

 لسيدة ما دة كوعبال عنو نه) ()

 41(11 ) قامة  الزدهار)   (338

مر كش  ملغرب.

عنو نه) () كوعبال  لبنى   لسيدة 
 41(11 ) قامة  الزدهار)   (338

مر كش  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () كوعبال  6ونس   لسيد 
 41(11 ) قامة  الزدهار)   (338

مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) ((( بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

6)21)تحت رقم))7835.
6(6I

cabinet(comptable(aziz

WEDEINK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

cabinet(comptable(aziz
2 زنقة 4  لعهد  لجد6د  بن  مسيك 

، 21451،  لد ر لبيضاء  ملغرب
WEDEINK  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) مكرر 

زنقة  لدفلة حي  لر حة حي  لحسني - 
21231  لد ر لبيضاء  ملغرب.
تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4373(9

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (212( نونبف) (23  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة()) مسيف  د6د 

بو ليل))نور لد6ن))كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)2948.
6(7I

 ئتمانية حكيم  لر و ني ش.م.م ذ ت  لشريك)

 لوحيد

AGENCE EL GHAYATI شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية حكيم  لر و ني ش.م.م 
ذ ت  لشريك  لوحيد

شارع محمد  لزرقطوني درب)) رقم 
6) حي  لسالم ويسالن مكناس ، 

51181، مكناس  ملغرب
  AGENCE EL GHAYATI شركة

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي موالي 
عمر )،  ملحل  لتجاري رقم 9)، حي 
رياض  لزيتون، مكناس. - 51111 

مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
55275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (17
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

. AGENCE EL GHAYATI
غرض  لشركة بإ6جاز):)-) ستغالل)

محل لوضع  لبضائع)؛
-)نقل  لبضائع لحساب  لغيف 6قل)

وزنها عن)3.5)طن؛.
موالي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
9)،)حي) )،) ملحل  لتجاري رقم) عمر)
 51111 (- مكناس.) رياض  لزيتون،)

مكناس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (11 ( (: 6اسين)  لسيد  لغياتي 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () 6اسين   لسيد  لغياتي 
محمد) زنقة  ((4 درب) ((4( رقم)
ويسالن) حي  لنصر   لزرقطوني 

51111)مكناس  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () 6اسين   لسيد  لغياتي 
محمد) زنقة  ((4 درب) ((4( رقم)
ويسالن) حي  لنصر   لزرقطوني 

51111)مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2122)تحت رقم))38.
6(8I

SYNERG

WIDADS PHARMACIE
شركة  لتضامن

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

تحويل شخص ذ تي  لى شخص 
-Acte d›pport-معنوي  بعقد إسهام

من طرف 
 لسيد  ملهدي بنمخلوف

شخص ذ تي
تحت  لعالمة  لتجارية

«WIDADS PHARMACIE«
صيدلية

 ملقر :  لد ر لبيضاء، محج حبي4 
سيناصر ، تجزئة مزوكة )،  لبقعة 

.27
 لى

«WIDADS PHARMACIE«
شركة محدودة  ملسؤولية بشريك 

وحيد 
 ملقر :  لد ر لبيضاء، محج حبي4 

سيناصر ، تجزئة مزوكة )،  لبقعة 
27

 لسجل  لتجاري بالد ر لبيضاء رقم 
52634(

عرفي) إسهام  عقد  بمو 4 
أسهم  لسيد) (،16/11/2021 مؤرخ)
ذ تي) شخص  بنمخلوف،)  ملهدي 
 WIDADS« تحت  لعالمة  لتجارية)
مقتضيات) إطار  في  (»PHARMACIE
في) بإالسهام  قانون  ملالية  ملتعلق 
شخص) وخصوم  أصول  مجموع 
محدودة  ملسؤولية) بشركة  مادي 
 WIDADS« ( بشركة) (، بشريك وحيد)
(، وحيد) بشريك  (»PHARMACIE
لهذ   لغرض) تأسيسها  قرر   لذي 

و لتي لها  ملو صفات  لتالية:
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 WIDADS (: تسمية  لشركة) (-
PHARMACIE

-) لشكل  لقانوني):)شركة محدودة)
 ملسؤولية بشريك وحيد

-) ملوضوع):)إستغالل صيدلية.
-) ملدة):)99)سنة.

محج) :) لد ر لبيضاء،) -) ملقر)
(،( تجزئة مزوكة) (، حبي4 سيناصر)

 لبقعة)27.
 5.111.111,11 (: -) لرأساملال)
حصة) (51.111 على) موزع  درهم،)
للشريك) مخصصة  إ تماعية 

 لوحيد  لتالي:
-) لسيد  ملهدي بنمخلوف،)مغربي،)
بالرباط،) (15/12/1976 في) مزد د 
بالد ر لبيضاء) نان)  لساكن 
بوسكورة) (،9 رقم) فيال  بوسكورة،)
لبطاقة  لتعريف) نو صر،) لحامل 
BE694539.........مالك)  لوطنية رقم)

..............51.111)حصة إ تماعية.
عين  لسيد  ملهدي) (: -) لتسييف)
غيف) ملدة  وحيد  كمسيف  بنمخلوف 

محددة.
 1( تبدأ في) (: -) لسنة  ال تماعية)

6نا6ر وتنتهي في))3)د نبف.
-)تخصيص  ألرباح):%5)لإلحتياطي)

 لقانوني.
إشارة  لشريك) رهن  * لباقي 

 لوحيد.
-)كتابة ضبط  ملحكمة):) ملحكمة)

 لتجارية بالد ر لبيضاء.
تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة ضبط)
بالد ر لبيضاء)  ملحكمة  لتجارية 
رقم) تحت  (212( د نبف) (2( بتاريخ)

 ..815(83
6(9I

QUALICIA CONSULTING

FLOY PROD
إعالن متعدد  لقر ر ت

QUALICIA CONSULTING
 Rue FARHAT HACHAD,2ème
 Etage(APPT(N°35 Résidence
 City، 20250، CASABLANCA

MAROC
 FLOY PROD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  لعالية 

2 زنقة )5 رقم 1)  لطابق رقم ) 

 لولفة - -  لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.35(823

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

)212)تم  تخاذ) 28)د نبف)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

:)إ ر ء)مقاصة) رفع رأسمال  لشركة)

مع د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة)411.111,11

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

:) ألنشطة) لشركة) نشطة  أ  إضافة 

وتوزيع) وبيع   لسينمائية- ستيف د 

خاص) معد ت,ملحق  أي  وتمثيل 

مباشر) غيف  أو  مباشر  بشكل  6رتبط 

بهدف  لشركة)

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

على) 6نص  6:) لذي  رقم) بند 

رأسمال  لشركة) رفع  ما6لي:)

درهم)) (411.111,11 قدره) بمبلغ 

إلى) درهم  من11.111,11)) أي 

511.111,11)درهم عن طريق):)إ ر ء)

د6ون  لشركة  ملحددة) مع  مقاصة 

 ملقد ر و  ملستحقة.

بند رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)

وبيع)  ألنشطة  لسينمائية- ستيف د 

معد ت,ملحق) أي  وتمثيل  وتوزيع 

غيف) أو  مباشر  بشكل  6رتبط  خاص 

مباشر بهدف  لشركة)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم))81924.

621I

ORENJI

DNA ENGINEERING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ORENJI
32 شارع محمد  لخامس  لشقة 

رقم 4 حي  لحسني بركان ، 63111، 
بركان  ملغرب

DNA Engineering شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  

شقة، لطابق  لثاني ،شارع معاذ  بن 
 بل رقم 33  لتجزئة  لعسكرية و د 

 لناشف  - 61111 و دة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
38715

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 DNA (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.Engineering
-أشغال) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

مختلفة);
-مكت4 در سات;

- إلستيف د و لتصد6ر..
((: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شقة، لطابق  لثاني)،شارع معاذ  بن)
33) لتجزئة  لعسكرية و د)  بل رقم)

 لناشف))-)61111)و دة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد ذكري نبيل):))111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

حي)  لسيد ذكري نبيل عنو نه) ()
62111) لناظور)   (64 لعر �سي رقم)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حي)  لسيد ذكري نبيل عنو نه) ()
62111) لناظور)   (64 لعر �سي رقم)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)368.
62(I

CABINET(DAMI(&(ASSOCIES

FLIGHT BIKE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

CABINET(DAMI & ASSOCIES
 lot(n24A2,ilot 24B(bureau(n13B

 au 1er(étage(Zone(franche
 d›exportation، 90000، Tanger

Maroc
FLIGHT BIKE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي C/O مركز 
 box, 9 مكت4 رقم  Ilot 43B ألعمال 
)6  ملنطقة  لحرة للتصد6ر 91111 

طنجة  ململكة  ملغربية.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(1(187

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)2))6وليوز))212)تم))تحويل))
للشركة)  ملقر  ال تماعي  لحالي 
  Ilot( 43B مركز  ألعمال) (C/O« من)
مكت4 رقم)box(61, 9) ملنطقة  لحرة)
طنجة  ململكة) (91111 للتصد6ر)
 ملغربية«)إلى)»Ilot(61,(lot(2) ملنطقة)
طنجة)) (91111 للتصد6ر)  لحرة 

 ململكة  ملغربية«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((9 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)7)5.
622I
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cabinet(comptable(aziz

 GLOBAL PROFESSIONNEL
METAL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

cabinet(comptable(aziz
2 زنقة 4  لعهد  لجد6د  بن  مسيك 

، 21451،  لد ر لبيضاء  ملغرب
 GLOBAL PROFESSIONNEL
METAL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 94) محج 

ر�سى كد6رة بن مسيك - 21451 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4559((
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( أكتوبر) (27 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد))ة()عالل نجم)211 
 (.111 أصل) من  حصة   تماعية 
حادة)) ( )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

 لبختي))بتاريخ)27)أكتوبر))212.
تفويت  لسيد))ة()عالل نجم))211 
 (.111 أصل) من  حصة   تماعية 
حصة لفائدة)) لسيد))ة())سعيد))نجم))

بتاريخ)27)أكتوبر))212.
تفويت  لسيد))ة()عالل نجم))211 
 (.111 أصل) من  حصة   تماعية 
حصة لفائدة)) لسيد))ة()زهيف))سعدي)

بتاريخ)27)أكتوبر))212.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر))212)تحت رقم))253.

623I

IB PARTNERS

WORLD INVEST AUTO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

IB PARTNERS
3) إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

21451،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 WORLD INVEST AUTO

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع 

 لزرقطوني  لطابق ))  ملكت4 32 - 

21151  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

531759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) ((9

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WORLD INVEST AUTO

غرض  لشركة بإ6جاز):)بيع و شر ء)

 لسيار ت بالتقسيط.

59)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

 -  32 ))) ملكت4)  لزرقطوني  لطابق)

21151) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: (  لسيد  لعبا�سي  حمد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

)عنو نه) ()  لسيد  لعبا�سي  حمد)
 2 بوبيالن  لطابڨ) زنقة  بال  ((

21451) لد ر) ( بوركون) (6  لشقة)

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

)عنو نه) ()  لسيد  لعبا�سي  حمد)
 2 بوبيالن  لطابڨ) زنقة  بال  ((

21451) لد ر) ( بوركون) (6  لشقة)

 لبيضاء) ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)97)4.

624I

cabinet(comptable(aziz

MAXI SECURE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

cabinet(comptable(aziz
2 زنقة 4  لعهد  لجد6د  بن  مسيك 

، 21451،  لد ر لبيضاء  ملغرب
MAXI SECURE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 
حد ئق  ملنارة محج طانطانرحي 

 لعنق بوركون - 21141 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.253493

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (212( د نبف) (27 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) ((.111.111«
»111.111.))درهم«)إلى)»2.111.111 
مقاصة) إ ر ء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)2531.

625I

FICASUD

CALL EXPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 6(

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 CALL EXPORT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي )6 زنقة 
6وغوسالفيا ممر غندوري بلوك 
ف رقم 7  يليز مر كش - 41111 

مر كش  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.61699

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)3))6ونيو)4)21)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
زنقة 6وغوسالفيا ممر غندوري) (6(«
(- مر كش) 7) يليز  رقم) ف  بلوك 
»شارع) إلى) مر كش  ملغرب«) (41111
 ESPACE عبد لكريم  لخطابي عمارة)
رقم) BUREAUX) لطابق  لخامس 
مر كش)) (41111  -  5( و) (51  لشقة)

 ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6وليوز) (1( بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

4)21)تحت رقم)68364.
626I

 لعبدالوي لالشغال  ملحاسبتية

 STE FLAMANT TRAVAUX
DIVERS SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

 لعبدالوي لالشغال  ملحاسبتية
عمارة نوميد6ا شارع محمد  لخامس 

 لطابق 2 لشقة3 تازة ، 35111، 
تازة  ملغرب

 STE FLAMANT TRAVAUX
DIVERS SARL  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

سيو ن  كنول  - 5111) تازة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.5227

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 6نا6ر) (15  ملؤرخ في)
 STE(شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 FLAMANT TRAVAUX DIVERS
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 (11.111 رأسمالها) مبلغ  ( ( (SARL
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر)
5111))تازة  ملغرب) سيو ن  كنول))-)

نتيجة ل):)عدم  لدخل)).
دو ر) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
سيو ن  كنول))-)35111)تازة  ملغرب.)

و عين:
و) ) زمار   لسيد)ة() لحسن)
تجزئة) (7 مجموعة) (289 عنو نه) ()
تازة  ملغرب كمصفي) (35111 (  المل)

)ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)47.
627I

FIDUCIAIRE BRICHA

 NORD DE DEVLOPPEMENT
ET D›AMENAGEMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE BRICHA
 AVENUE FAR MAKATIB AL

 MADINA 3 RUE(ASSILA 2EME
 ETAGE(N 24 ، 30000، FES

MAROC
 NORD DE DEVLOPPEMENT
ET D›AMENAGEMENT  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لطابق 
 لتالت رقم 9 مكات4 سلمى شارع 
محمد  لخامس  - 31151 فاس  

 ملغرب .
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.5328(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2122)تقرر حل) 12)فبف 6ر)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 NORD DE DEVLOPPEMENT
مبلغ) ( ( (ET D’AMENAGEMENT

وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي  لطابق  لتالت رقم)
9)مكات4 سلمى شارع محمد  لخامس))
(: نتيجة ل) ( ) ملغرب) فاس) (31151  -

تصفية  لشركة).
  61 و حدد مقر  لتصفية ب رقم)
عين) طريق  رياض  لياسمين  تجزئة 

 لشقف)-)31151)فاس)) ملغرب).)
و عين:

و) ( مولودي) ( ( كريم)  لسيد)ة()
  (( رقم) حي موالي رشيد  عنو نه) ()
) ملغرب كمصفي) 52451) لريصاني)

)ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (3( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)494/022.
628I

SAGEST

SALMANE SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
SALMANE SERVICES شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 49 زنقة 

 لجياللي  لغرباوي حي طارق ) فاس - 
31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7(185

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SALMANE SERVICES
:) لبقالة) بإ6جاز) غرض  لشركة 
نقل) و  مو د  الستهالكية  توزيع  و 

 لبضائع.
زنقة) (49 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لجياللي  لغرباوي حي طارق)))فاس)-)

31111)فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: سلمان  المين)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () سلمان  المين   لسيد 
49)زنقة  لجياللي  لغرباوي حي طارق)

))فاس)31111)فاس  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () سلمان  المين   لسيد 
49)زنقة  لجياللي  لغرباوي حي طارق)

))فاس)31111)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)461.
629I

AUDINORD SARL

 BALOULAND HOLDING
OFFSHORE

إعالن متعدد  لقر ر ت

AUDINORD SARL
رقم 58،  لطابق  لسادس، إقامة 
لينا، ز وية شارع محمد  لخامس، 

شارع طان طان وحي لبنان ، 
TANGER MAROC ،91111
 BALOULAND HOLDING
OFFSHORE »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: زنقة 

 لجبهة  لوطنية  قامة  لهناء  لطابق 

 لسابع  لشقة رقم 67 - 91111 

طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.618(7

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) (2121 6نا6ر) (28  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

 (11 سميف  لرؤوفي) تفويت  لسيد 

11))حصة لفائدة) )من أصل) حصة)

 لسيد إبر هيم أموزو.

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

قبول  ستقالة  لسيد سميف  لرؤوفي)

وإبر ء) للشركة  كمسيف  منصبه  من 

ذمته مما سبق.

قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)

تعيين  لسيد إبر هيم أموزو بطاقته)

و لسيد هشام) (BX8(1835  لوطنية)

بطاقته  لوطنية) عبد هللا  لجيف ري،)

كمسيف6ن  د6د6ن) ( (LS811513

للشركة ويمثالن  لشركة بتوقيعهما)

 ملنفصل

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)

 ملساهمات):)1.111)) نيه  ستفليني)

البر هيم  موزو

بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)

 لحصص):)11))حصة لفائدة  لسيد)

إبر هيم أموزو

بند رقم)2):) لذي 6نص على ما6لي:)

تعيين  لسيد إبر هيم أموزو بطاقته)

و لسيد هشام) (BX8(1835  لوطنية)

بطاقته  لوطنية) عبد هللا  لجيف ري،)

كمسيف6ن  د6د6ن) ( (LS811513

للشركة ويمثالن  لشركة بتوقيعهما)

 ملنفصل

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (17 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2121)تحت رقم)231277.

631I
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 مغار عبد  لغافور

AVANZA INC SOLUCIONES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 مغار عبد  لغافور
شارع  لجيش  مللكي  قامة  لنور رقم 
)  لطابق  الول تطو ن ، 93111، 

تطو ن  ملغرب
  AVANZA INC SOLUCIONES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لجيش  مللكي  قامة هانية )  لطابق 
3 شقة رقم )) تطو ن - 93111 

تطو ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

31837
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. AVANZA INC SOLUCIONES
:) شغال) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبناء.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
)) لطابق)  لجيش  مللكي  قامة هانية)
 93111 (- تطو ن) ((( رقم) شقة  (3

تطو ن  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  مليموني محمد):))25)حصة)

بقيمة)111.))درهم للحصة).
 25 ( (: سفيان) لزعر  بن   لسيد 

حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).
 لسيد  لجعباق طارق):))25)حصة)

بقيمة)111.))درهم للحصة).
25)حصة) (  لسيد  حمد  ملر بط):)

بقيمة)111.))درهم للحصة).)

 لسيد  مليموني محمد):)25)بقيمة)

111.))درهم.

 لسيد بن لزعر سفيان):)25)بقيمة)

111.))درهم.

 لسيد  لجعباق طارق):)25)بقيمة)

111.))درهم.

بقيمة) (25 (:  لسيد  حمد  ملر بط)

111.))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  مليموني محمد عنو نه) ()

368)ط)4)شقة)8  شارع  لكويت رقم)

تطو ن)93111)تطو ن  ملغرب.

 لسيد بن لزعر سفيان عنو نه) ()

 21 رقم) (4 زنقة) شارع  حمد  لهيبة 

تطو ن)93111)تطو ن  ملغرب.

 لسيد  لجعباق طارق عنو نه) ()

شارع  بو  لبقاء) لرندي زنقة)5)رقم)5 

تطو ن)93111)تطو ن  ملغرب.

عنو نه) ()  لسيد  حمد  ملر بط 

شارع عبد  لخالق  لطريس حي  النارة)

تطو ن) (93111 تطو ن) 37)ط2) رقم)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  مليموني محمد عنو نه) ()

368)ط)4)شقة)8  شارع  لكويت رقم)

تطو ن)93111)تطو ن  ملغرب

 لسيد بن لزعر سفيان عنو نه) ()

 21 رقم) (4 زنقة) شارع  حمد  لهيبة 

تطو ن)93111)تطو ن  ملغرب

 لسيد  لجعباق طارق عنو نه) ()

شارع  بو  لبقاء) لرندي زنقة)5)رقم)5 

تطو ن)93111)تطو ن  ملغرب

عنو نه) ()  لسيد  حمد  ملر بط 

شارع عبد  لخالق  لطريس حي  النارة)

تطو ن) (93111 تطو ن) 37)ط2) رقم)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

2122)تحت رقم)457.

63(I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE JNANE EL BOURGE
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف  د6د للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE JNANE EL BOURGE SARL

AU   شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 
شرفات باحاج  لريصاني  - 52111 

 لر شيد6ة  ملغرب.
تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2122 6نا6ر) (3(  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 

 الدري�سي))حسن))كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) ( بالرشيد6ة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)65.
632I

STREET BUSINESS CENTER

 HERTS EL JAAFARI
MOHAMED

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 1)، رقم 7، زنقة  لحرية، 
 ليز، مر كش ، 41111، مر كش 

 ملغرب
 HERTS EL JAAFARI MOHAMED

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي : شارع 
موالي عبد هللا عمارة H رقم )7) 

6اسمين ما وريل - 41111  مر كش  
 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.711

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (212( أبريل) (2(  ملؤرخ في)
 HERTS EL JAAFARI MOHAMED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)
عبد) موالي  شارع  مقرها  إل تماعي 
6اسمين) ((7( رقم) (H عمارة) هللا 
) ملغرب) 41111))مر كش) (- ما وريل)

نتيجة لتوقف نشاط  ملقاولة.
و عين:

و) بعلة  ( ( خد6جة)  لسيد)ة()
نز ر) تجزئة  سمية  حي  عنو نه) ()
) ملغرب) بني مالل) ( (23121   21 رقم)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
شارع) وفي  (212( أبريل) (2( بتاريخ)
 (7( رقم) (H موالي عبد هللا عمارة)
مر كش)) (41111 (- 6اسمين ما وريل)

 ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (21 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

2122)تحت رقم)973)3).

633I

GLOBE FIDUCIAIRE

TRINOVA ELECTRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
4)  شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم 
8) ، 11)21،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
TRINOVA ELECTRO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 27 زنقة 
 لبشيفلعلج  قامة فالجولي  لطابق 

 لثاني رقم 9  لد ر  لبيضاء   - 
21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
531743

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRINOVA ELECTRO

:) ستيف د) بإ6جاز) غرض  لشركة 

.شر ء)وبيع  أل هزة  ملنزلية.
زنقة) (27 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

فالجولي  لطابق)  لبشيفلعلج  قامة 

 لثاني رقم)9) لد ر  لبيضاء)))-)21111 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد))أحمد  بن  لطال4):))511 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: حجوجي) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد محمد حجوجي عنو نه) ()

كاليفورنيا) ليلفورنيا  تجزئة  (25

21111) لد ر  لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

أحمد  بن  لطال4) (  لسيد)

طابق) مجبف  حد ئق  ((8 عنو نه) ()

عين  لشق  لد ر  لبيضاء)  لسفلي 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

أحمد  بن  لطال4) (  لسيد)

طابق) مجبف  حد ئق  ((8 عنو نه) ()

عين  لشق  لد ر  لبيضاء)  لسفلي 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب

 لسيد محمد حجوجي عنو نه) ()

كاليفورنيا) ليلفورنيا  تجزئة  (25

21111) لد ر  لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)169))8.

634I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

LA DRAHRIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

  B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
LA DRAHRIA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 218 
 لحي  لصناعي سيدي غانم ، طريق 

آسفي، مكت4 رقم 39 مر كش - 
1))41 مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.97(29
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)7))6نا6ر)2122)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
سيدي) 218) لحي  لصناعي  »رقم)
 39 ،)طريق آسفي،)مكت4 رقم) غانم)
مر كش  ملغرب«) (41((1 (- مر كش)
،) لطابق  لثاني) (6 رقم) »مكت4  إلى)
يعقوب) شارع  (، ب) أحالم  إقامة  (،
 41111 (- مر كش) (، ،) ليز)  ملنصور)

مر كش)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (12 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

2122)تحت رقم)32485).
635I

trainning(office(and(accounting(advice

CENTRE MULTIPSY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 trainning(office(and(accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc
CENTRE MULTIPSY شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 45 شارع 
)  لطابق 2  لشقة 3 طريق  لخيف 
 لبفنو�سي - 21611  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
531185

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CENTRE MULTIPSY
علم) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
،) لحركة) عالج  لنطق) (،  لنفس)

 لنفسية.؛
 لتكوين؛

وإعادة  لتأهيل)  لعالج  لطبيعي 
 لوظيفي؛

للخدمات  لصحية) مساعد 
و ال تماعية؛

وعموما  ميع  لعمليات  لتجارية)
و  لصناعية،) ملنقولة و غيف  ملنقولة و)
 ملالية  ملتعلقة بصفة مباشرة أو غيف)

مباشرة باملجاالت  لسالفة  لذكر..
45)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
طريق  لخيف) (3 2) لشقة) )) لطابق)
21611) لد ر  لبيضاء) (-  لبفنو�سي)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: ( زين4  لطائع)  لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () ( زين4  لطائع)  لسيدة 

 439/1 د رملان بلوك س عمارة) ( ب)

رقم)14)ع س))21611) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () ( زين4  لطائع)  لسيدة 

 439/1 د رملان بلوك س عمارة) ( ب)

21611) لد ر  لبيضاء) 14)ع س) رقم)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)-.

636I

FICASUD

PAZYRYK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 6(

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

PAZYRYK شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

و عنو ن مقرها  ال تماعي طريق 

فاس كلم )) مر كش - 41111 

مر كش .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.952(9

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)19)د نبف))212)تم تحويل)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«)إلى)»شركة)

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)

 لوحيد«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)6)323).

637I
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ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

NILSA TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

 لقدس 2 ش 2 ، 25111، خريبكة 

 ملغرب

NILSA TRAVAUX  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 854 

حي  لقدس  لشطر  ألول خريبكة 

خريبكة 25111 خريبكة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (14

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 NILSA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

. TRAVAUX

:)أعمال أو) غرض  لشركة بإ6جاز)

أو) طاقة شمسية  (، متنوعة) تشييد 

كهرباء)وتصنيع  ملعادن.

 854 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

خريبكة) حي  لقدس  لشطر  ألول 

خريبكة)25111)خريبكة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لبعز وي ناظيفي):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  لبعز وي ناظيفي عنو نه) ()

 25111 ( )3))تجزئة  لور ق خريبكة)

خريبكة)) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لبعز وي ناظيفي عنو نه) ()

 25111 ( )3))تجزئة  لور ق خريبكة)

خريبكة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) (  البتد ئية بخريبكة)

2122)تحت رقم)75.

638I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE AJMOUM TRAVAUX

SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE AJMOUM TRAVAUX SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر  6ت 

منزو  لخنك  لر شيد6ة - 52111 

 لر شيد6ة  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2122 فبف 6ر) ((6 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) ((.111.111«

 (.511.111« إلى) درهم«) (511.111«

تقد6م حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقد6ة أو عينية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) ( بالرشيد6ة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)66.

639I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

STE ACAPERFOR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U

رقم 234، شارع فلسطين حي 

 لقدس 2 ش 2 ، 25111، خريبكة 

 ملغرب

STE ACAPERFOR  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة 

 لسفلي تجزئة هيبة  لرقم 22  - 

خريبكة خريبكة   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7469

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((8

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. ACAPERFOR

دروس) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لتقوية و  ألنشطة  لثقافية و لتفبوية)

.

شقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 -   22 هيبة  لرقم) تجزئة   لسفلي 

خريبكة خريبكة)) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( حسناء) 6ت  حيى)  لسيدة 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

حسناء) 6ت  حيى))  لسيدة 

تجزئة هيببة خريبكة) (22 عنو نه) ()

25111)خريبكة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

حسناء) 6ت  حيى))  لسيدة 

تجزئة هيببة خريبكة) (22 عنو نه) ()

25111)خريبكة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (3( بتاريخ) (  البتد ئية بخريبكة)

2122)تحت رقم)87.

641I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE BOURKHIS FER SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE BOURKHIS FER SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 

كبا  لخنك  لر شيد6ة  - 52111 

 لر شيد6ة  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) (2122 6نا6ر) (3( في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) ((.911.111«

 (11.111« إلى) درهم«) (2.111.111«

تقد6م حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقد6ة أو عينية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) ( بالرشيد6ة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)68.

64(I
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 KHOURIBGA
 PRODUITS ET SERVICES

**INDUSTRIELS**KPSI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000،  لجد6دة  ملغرب

 KHOURIBGA

 PRODUITS ET SERVICES

INDUSTRIELS**KPSI** شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مر ب بحي 

 ملسيفة، بلوك A، زنقة بئف لحلو، رقم 

26،  - 25111 خريبكة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7473

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((8

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

متبوعة) تسمية  لشركة 

بمختصر) عند  إلقتضاء)

 KHOURIBGA (: تسميتها)

 PRODUITS ET SERVICES

.**INDUSTRIELS**KPSI

غرض  لشركة بإ6جاز):)-) لصيانة)

مصلحة) (- و إلصالح  لصناعي.)

 لصحة.)-) الستيف د و لتصد6ر.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)مر ب بحي)
 ملسيفة،)بلوك)A،)زنقة بئف لحلو،)رقم)

26،))-)25111)خريبكة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: بهلو ن)  لسيد  بر هيم 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: بوهم) مصطفى   لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () بهلو ن   لسيد  بر هيم 
 28811 ( (،27 رقم) تجزئة  لبحيفة،)

 ملحمد6ة  ملغرب.
 لسيد مصطفى بوهم عنو نه) ()
48،) لطابق) عمارة) إقامة  ملنزه،)
 28811 شاالت،) (،4 رقم)  لثاني،)

 ملحمد6ة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () بهلو ن   لسيد  بر هيم 
 28811 ( (،27 رقم) تجزئة  لبحيفة،)

 ملحمد6ة  ملغرب
 لسيد مصطفى بوهم عنو نه) ()
48،) لطابق) عمارة) إقامة  ملنزه،)
 28811 شاالت،) (،4 رقم)  لثاني،)

 ملحمد6ة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بخريبكة))بتاريخ)12)فبف 6ر)

2122)تحت رقم)52.
642I

ste(united(consulting

SOCIETE FAB INVEST SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ste(united(consulting
 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES
FAR(FES، 30000، FES(MAROC
 SOCIETE FAB INVEST SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 RDC وعنو ن مقرها  إل تماعي

  ESPACE SAISS AV DES FAR FES
.- 30000 FES  MAROC

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4(479
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 6نا6ر) (21 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
  LYOUSSI )ة() تفويت  لسيد)
SAID   (.211)حصة   تماعية من)
أصل)3.111)حصة لفائدة)) لسيد))ة()

بتاريخ) (MOUGHAMIR  MANAR
21)6نا6ر)2122.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)2122.
643I

STREET BUSINESS CENTER

HORECA EXPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 1)، رقم 7، زنقة  لحرية، 
 ليز، مر كش ، 41111، مر كش 

 ملغرب
HORECA EXPORT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة 1) 
رقم 7 شارع  لحرية  ليز - - 41111 

مر كش  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.699

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)16)شتنبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
7)شارع  لحرية  ليز) رقم) ((1 »شقة)
- - 41111)مر كش  ملغرب«)إلى)»81) 
إقامة) عبد  لكريم  لخطابي،) شارع 
رقية،) لطابق  ألول،) لعمارة ب شقة)
9)،) يليز))-)41111)مر كش)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (21 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)972)3).
644I

Tekcy Thec Agency SARL

TEKCY THEC AGENCY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Tekcy Thec Agency SARL
 RUE(ATHENES(VALROSE 2 (5
 ETAGE 5 APPT 12 Casablanca،

20554، 1517 Maroc
Tekcy Thec Agency شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 5) زنقة 
 تينا عمارة فال غوْز 2  لطابق 5 
 لشقة 2) مرس  لسلطان 7)5) 

21554 بالد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5(8529
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( أكتوبر) (16
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 Tekcy (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.Thec Agency
تطوير) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

تكنولو يا  ملعلومات.
زنقة) ((5 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 5 2) لطابق) غوْز) فال  عمارة   تينا 
 (5(7 مرس  لسلطان) ((2  لشقة)

21554)بالد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 ((1.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 551 ( (: محمد) زضو�سي   لسيد 
حصة بقيمة)55.111)درهم للحصة).
 لسيد)) لود ني بدر):))551)حصة)

بقيمة)55.111)درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد زضو�سي محمد عنو نه) ()
 2 غوْز) فال  عمارة  زنقة  تينا  ((5
2))مرس  لسلطان) 5) لشقة)  لطابق)

21554 7)5)) ملغرب.
عنو نه) () بدر  ) لود ني   لسيد)
64) لسباتة بن مسيك) رقم) (8 بلوك)
سدي عثمان)21123 7)5)) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد زضو�سي محمد عنو نه) ()
 2 غوْز) فال  عمارة  زنقة  تينا  ((5
 لطابق)5) لشقة)2))م)21554 7)5) 

 ملغرب



2831 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر))212)تحت رقم)34661.

645I

STREET BUSINESS CENTER

TITAYTO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 1)، رقم 7، زنقة  لحرية، 
 ليز، مر كش ، 41111، مر كش 

 ملغرب
TITAYTO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة 1) 
رقم 7 شارع  لحرية  ليز - - 41111 

مر كش  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.8234

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تحويل)) ( تم) (212( ماي) (26  ملؤرخ في)
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»شقة)1))رقم)7)شارع  لحرية  ليز)-)
- 41111)مر كش  ملغرب«)إلى)»رياض)
74) لسعادة،) رقم) فيال   لسعادة،)
أفاق،)مكت4 رقم)8 - 41111)مر كش))

 ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6وليوز) (17 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم)25821).

646I

ste(united(consulting

 SOCIETE AL AMAKINE
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

ste(united(consulting
 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES
FAR(FES، 30000، FES(MAROC
  SOCIETE AL AMAKINE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 N° 01 وعنو ن مقرها  إل تماعي

 RCE MOHAMMED AMINE IBN

 AL(BACHIR(AV(DES(FAR(FES  -

.30000 FES(MAROC

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2831(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 6نا6ر) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

 LYOUSSI )ة() تفويت  لسيد)

من) حصة   تماعية  (SAID 41

)ة() ) لسيد) 11))حصة لفائدة) أصل)

بتاريخ) (MOUGHAMIR MANAR

2))6نا6ر)2122.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)2122.

647I

Atlas(Valora(Conseil

ZH FINANCE CONSEIL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Atlas(Valora(Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH  ملغرب

ZH FINANCE CONSEIL شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحاميد 9 
 لبفج  لعالي عمارة B رقم 6 أسكجور   

- 61)41 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(22229

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ZH (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FINANCE CONSEIL

وكالة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

خاصة للتشغيل و  ملو رد  لبشرية.

:) ملحاميد) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 6 رقم) (B عمارة) 9) لبفج  لعالي 

أسكجور)))-)61)41)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة زناني حبيبة):))11))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () حبيبة  زناني   لسيدة 
B)رقم) 9) لبفج  لعالي عمارة)  ملحاميد)

6)أسكجور)61)41)مر كش  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () حبيبة  زناني   لسيدة 
B)رقم) 9) لبفج  لعالي عمارة)  ملحاميد)

6)أسكجور)61)41)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)156).

648I

AGC CONSULTING

كونتو ر  نتفناسيونال دي پرودوي 

 ليمونتيغ 

 COMPTOIR 
 INTERNATIONAL DES

PRODUITS ALIMENTAIRES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

AGC CONSULTING

251، ز وية شارع موالي 6وسف 

وبوردو،  لطابق 4، شقة )) ، 

21141،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

كونتو ر  نتفناسيونال دي 
 COMPTOIR  پرودوي  ليمونتيغ

 INTERNATIONAL DES
 PRODUITS ALIMENTAIRES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 34 زنقة 
حسن  لصغيف  لطابق ) شقة 2 - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)7))نونبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
حسن  لصغيف  لطابق) زنقة  (34«
21111) لد ر  لبيضاء)  -  2 شقة) ((
شارع) (،((1 كم) (،65« إلى)  ملغرب«)
(- )،) لبفنو�سي)  لشفشاوني،) لطابق)

21111) لد ر  لبيضاء)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)197))8.
649I

BENZINA FIRDAOUS

 MORROCO EXPRESS EURO
DOLAR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES(MAROC

 MORROCO EXPRESS EURO
DOLAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي ليف ك 

سيدي  بر هيم بلوك 8 ب 2  - 
31111 فاس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.39773
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) )2)شتنبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 MORROCO EXPRESS EURO
 (11.111 رأسمالها) مبلغ  ( (DOLAR
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي حي)
ب) (8 بلوك) سيدي  بر هيم  ليف ك 
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(: - 31111)فاس  ملغرب نتيجة ل)   2

توقف  لنشاط.

و حدد مقر  لتصفية ب حي ليف ك)

سيدي  بر هيم بلوك)8)ب)2  - 31111 

فاس  ملغرب.)

و عين:

عنو نه) () و  بكار  ( علي)  لسيد)ة()

فاس) (31111 عين  لشقف) طريق 

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

د نبف) (24 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

)212)تحت رقم)8538.

651I

AMAL BENJELLOUN

بيطا بلن�سي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تجد6د مدة مز ولة مهام  ملسيف6ن

AMAL BENJELLOUN

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

بيطا بلن�سي »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 71 - شارغ 

 ملقاومة - ط 8 - رقم 41 - 91111 

طنجة  ملغرب.

»تجد6د مدة مز ولة مهام  ملسيف6ن«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.349((

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)6))د نبف))212

مهام) مز ولة  مدة  تجد6د  تقرر 

 ملسيف6ن ملدة:)99)سنو ت.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((7 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)249972.

65(I

FIDUGEC

FT CORPORATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 3(5

 315 BD(OUED(TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
FT CORPORATION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 8) زنقة 
أميمة  لسا6ح  لطابق  لر بع حي 
ر سين . - 11)21  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.35118(

بمقت�سى  لجمع  لعام)
د نبف) (21 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسمال  لشركة) رفع  تم  (212(
درهم«) (25.111.111« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (31.111.111« من) أي 
طريق) عن  درهم«) (55.111.111«
د6ون  لشركة) مع  مقاصة  إ ر ء) ( (:

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)58)))8.
652I

فدمك

ماري و هارموني
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

فدمك
فدمك زنقة و دة تجزئة  لفا6ز 

حي  نبعات ممر 216 ) فوق مكات4 
سبفيس ( ، 81111، أكاد6ر  ملغرب

ماري و هارموني شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة
)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
حمام نجاح  ماعة ميفلفت  ملركز - 

85351 سيدي  فني  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.3433

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (212( نونبف) ((9  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ماري)
 (11.111 مبلغ رأسمالها) ( و هارموني)
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة)
(- حمام نجاح  ماعة ميفلفت  ملركز)
85351)سيدي  فني  ملغرب نتيجة ل)
:)لخسار ت  ملتف كمة و ائحة كوفيد)

.(9
زنقة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
(- حمام نجاح  ماعة ميفلفت  ملركز)

85351)سيدي  فني  ملغرب.)
و عين:

و) بيغون  (  لسيد)ة() ندري)
 85351 ميفلفت  ملركز) عنو نه) ()
)ة() كمصفي) سيدي  فني  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
زنقة) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 
ميفلفت  ملركز)) نجاح  ماعة  حمام 

85351)))سيدي  فني
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6))د نبف) بتاريخ) (  البتد ئية بتيزنيت)

)212)تحت رقم)876.
653I

FICASUD

PAZYRYK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 6(

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
PAZYRYK شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي طريق 
فاس كلم )) مر كش - 41111 

مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.952(9

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( د نبف) (19 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
 RODRIGO )ة() تفويت  لسيد)
TRINIDAD 45)حصة   تماعية من)
)ة() ) لسيد) 11))حصة لفائدة) أصل)
 GREGORY CHRISTIAN ETIENNE

PINGREE)بتاريخ)17)د نبف))212.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)6)323).
654I

help(consulting

BAR A SOUCILS BY NINA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

help(consulting
 rue(les(eucalyptus ، 28810، 39

mohammedia maroc
 BAR A SOUCILS BY NINA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  بارك 2)، 
إقامة طاها، شقة 7،  لطبق 3 - 

28811  ملحمد6ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
29445

 17 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( د نبف)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 BAR A(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.SOUCILS BY NINA
:) لعنا6ة) بإ6جاز) غرض  لشركة 

بالجمال
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 لجماليه

 الستيف د و لتصد6ر.

بارك) ( (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 3 7،) لطبق) إقامة طاها،)شقة) (،(2

- 28811) ملحمد6ة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: آمينة)  لسيدة  لشر ع 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) ()) آمينة   لسيدة  لشر ع 
ز وية زنقة  ملغرب عمارة عفان  لرقم)

2 28811) ملحمد6ة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) ()) آمينة   لسيدة  لشر ع 
ز وية زنقة  ملغرب عمارة عفان  لرقم)

2 28811) ملحمد6ة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (5 بتاريخ) ( باملحمد6ة)  البتد ئية 

د نبف))212)تحت رقم))289.

655I

samcompta(sarl(au

LEBBAR CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

samcompta(sarl(au

 av(mohamed(hansali(appt 1 6

 imm(hazzaz(fes ، 30000، fes

hglyvf

LEBBAR CAR شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع نور 

حي  لسعادة 67) تجزئة  لسعادة 

فاس - 31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7(169

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LEBBAR CAR
غرض  لشركة بإ6جاز):) لتأسيس.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شارع نور)
تجزئة  لسعادة) ((67 حي  لسعادة)

فاس)-)31111)فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: محمد  للبار)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () محمد  للبار   لسيد 
شارع لال حسناء) قامة  لحمامة) ((1
م ج) (3 طابق) (7  لبيضاء) لشقة ب)

فاس)31111)فاس  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () ( محمد  للبار)  لسيد 
شارع لال حسناء) قامة  لحمامة) ((1
م ج) (3 طابق) (7  لبيضاء) لشقة ب)

فاس)31111)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)445.
656I

HANA COMPTA MAROC

»MZ 2 TRAVAUX«
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE AL WAFA N°A(
 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA
MAROC

»MZ 2 TRAVAUX« شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي مرأب 

بالطابق  لسفلي تجزئة  لنصر رقم 
6  - 24111  لجد6دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري :  
(91(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((3
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 MZ 2«(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.«TRAVAUX
أعمال) (* (: غرض  لشركة بإ6جاز)
أعمال مختلفة أو أعمال) (*  لنجارة.)

 لبناء.)*)وسيط تجاري.
مرأب) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
بالطابق  لسفلي تجزئة  لنصر رقم)6  

- 24111) لجد6دة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: ضهيف) منصف   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () ضهيف  منصف   لسيد 

 لجد6دة)24111) لجد6دة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () ضهيف  منصف   لسيد 

 لجد6دة)24111) لجد6دة  ملغرب
عنو نه) () ( ضهيف) زهيف   لسيد 

 لجد6دة)24111) لجد6دة  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد6دة))بتاريخ))1)فبف 6ر)

2122)تحت رقم)27447.

657I

(BUTEC SARL (A.U

ZAGARIE NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

(BUTEC(SARL )A.U

 18RUE(AMR(IBN(AL-ASS, 4ème

 ETAGE(N°14 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ZAGARIE NEGOCE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 29 زنقة 

عمر  بن  لعاص  لطابق 3 رقم 26 

طنجة - 91111 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8(365

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر) (212( د نبف) (28 في)  ملؤرخ 

ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 

 ZAGARIE ذ ت  لشريك  لوحيد)

 (1.111 رأسمالها) مبلغ  ( (NEGOCE

 29 درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي)
3)رقم) زنقة عمر  بن  لعاص  لطابق)

طنجة  ملغرب) (91111 (- طنجة) (26

نتيجة ل):)عدم  لنشاط.
زنقة) (29 و حدد مقر  لتصفية ب)
 26 رقم) (3 عمر  بن  لعاص  لطابق)

طنجة)-)91111)طنجة  ملغرب.)

و عين:

و) ) معكطان  زكرياء)  لسيد)ة()

شارع  لعر ق) إنعاش  حي  عنو نه) ()
طنجة  ملغرب) (91111  38 رقم)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((3 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)249865.

658I

Gaebe

كايبي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Gaebe

شارع محمد  لخامس زنقة عقبة بن 

نافيع رقم 55 شفشاون ، 111)9، 

شفشاون  ملغرب

كا6بي  شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

محمد  لخامس زنقة عقبة بن نافيع 
رقم 55  - 111)9 شفشاون  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(693

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)كا6بي).

نجارة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لخش4 و لد6كور).

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

محمد  لخامس زنقة عقبة بن نافيع)
رقم)55  - 111)9)شفشاون  ملغرب).

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () (  لسيد محمد حجاجي)

 9(111 ( درب  لعياط  لصبانين)

شفشاون  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد  لحجاجي عنو نه) ()

 (9111 درب  لعياط  لصبانين)

شفشاون  ملغرب

 لسيد محمد  لحجاجي عنو نه) ()

 (9111 درب  لعياط  لصبانين)

شفشاون  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بشفشاون))بتاريخ)27)6نا6ر)

2122)تحت رقم)12/2022.

659I

fiduciairelaperformance

 DAR AL HIKMA WA AL
3OLOUME PRIVE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

Fiduciaire(la(performance

 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI

 BEN(RAHALE(V.N(MEKNES ،

50000، meknes(maroc

د ر  لحكمة و لعلوم  لخاصة شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي تجزئة 

 لياقوت EQ5 ، 2 ، مركز  لحا 4 - 

 لحا 4 - 111)5  لحا 4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55(13

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

د ر) (: تسميتها) بمختصر   القتضاء)

 لحكمة و لعلوم  لخاصة.

غرض  لشركة بإ6جاز):)

للمستلزمات  ملدرسية) تا ر  (•

بالتقسيط.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

EQ5)،)مركز  لحا 4)-) (، (2  لياقوت)

 لحا 4)-)111)5) لحا 4  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 511.111 مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

251)حصة) (:  لسيد محمد إ6حيي)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد عبد  لرحمن بوكيلي):)251 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد سيدي بن علي د6دي):)251 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد سيدي 6حيى د6دي):)قطعة)

أرض خالية من سند ملكية  ألرض)
بقيمة) »حضانة«) (21627/67 رقم:)

425.111)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () إ6حيي  محمد   لسيد 
تجزئة  ملنزه)3)،)رقم)232))،)بوفكر ن.)

51312)مكناس  ملغرب.

بوكيلي) عبد  لرحمن   لسيد 

 -  B43 تجزئة  ملهدي رقم) عنو نه) ()

 لحا 4.)111)5) لحا 4  ملغرب.

د6دي) علي  بن  سيدي   لسيد 

سعيد) تجزئة  (، (8 فيال) عنو نه) ()

حاجي)،)طريق  لقنيطرة)،سال)251)) 

سال  ملغرب.

د6دي) 6حيى  سيدي   لسيد 

 (( رقم) تجزئة  لياسمين  عنو نه) ()

 لحا 4.)111)5) لحا 4  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () إ6حيي  محمد   لسيد 
تجزئة  ملنزه)3)،)رقم)232))،)بوفكر ن.)

51312)مكناس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (15 بتاريخ) بمكناس   لتجارية 

2122)تحت رقم)61.

661I

JALAL EL HOUSSINE 

لوبوبورك منا منت

 LE BEAUBOURG 
MANAGEMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

JALAL EL HOUSSINE
 LOT EL KHEIR SIDI 422

MAAROUF ، 20192،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

 LE لوبوبورك منا منت
 BEAUBOURG MANAGEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 96  شارع 
 نفا   طابق 9   رقم  )9   قامة ربيع 
 نفا - 21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5317(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 LE منا منت) لوبوبورك  (:

.BEAUBOURG MANAGEMENT
تسييف) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

و د رة  ملطاعم.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)96))شارع)
) قامة ربيع) (9( ( ))رقم) (9 ))طابق)  نفا)

 نفا)-)21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (:  لسيدة حياة  لسو�سي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
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و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة حياة  لسو�سي عنو نه) ()
رقم) ( Aطابق5) در ا) زنقة رياش  ( (2

21153) لد ر  لبيضاء) بوركون) ( ((7

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة حياة  لسو�سي عنو نه) ()))
رقم) ( Aطابق5) در ا) زنقة رياش  (2

21153) لد ر  لبيضاء) بوركون) ( ((7

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)7)1))8.

66(I

FID PME

 INSTITUT PRIVE MARIAM
 DE FORMATION

PARAMEDICALE DE RABAT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

FID PME

64 شارع موالي علي  لشريف  لشقة 

6 تمارة ، 2121)، تمارة  ملغرب

 INSTITUT PRIVE MARIAM DE

 FORMATION PARAMEDICALE

DE RABAT  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) زنقة 

موالي  2  دريس حسان  لرباط - 

1111)  لرباط  ملغرب.

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6(113

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في))2)د نبف))212)تم  إلعالم)

بوفاة  لشريك عباس))و نعيم و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 212( د نبف) ((5 في)  إلر ثة  ملؤرخ 

بالشكل  ألتي):

 (82 ( (، ( عيس) خيفة   لسيد)ة()

حصة).

 لسيد)ة()شهرز د))و نعيم))،))94) 

حصة).

 (94 ( (، ( و نعيم) ملياء)  لسيد)ة()

حصة).

 (94 ( (، ( و نعيم) مريم   لسيد)ة()

حصة).

((، ( محمد كمال و نعيم)  لسيد)ة()

236)حصة).

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بالرباط)  لتجارية 

2122)تحت رقم)673)2).

662I

GLOFID

HAIR ART
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

GLOFID

96) شارع  لسفيف بن عائشة  لطابق 

 لثاني  لرقم 4 ، 21311،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

HAIR ART شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : حي 

غاسين رقم 39 زنقة بو ن د6جور - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.313293

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تقرر حل) 17)د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (HAIR ART

 (11.111 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي حي)
د6جور) بو ن  زنقة  (39 رقم) غاسين 

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب)  -

نتيجة لعدم بلوغ و تحقيق  الهد ف)

 لسامية.

و عين:

عز  لد6ن)) محمد   لسيد)ة()
زنقة) ((9 وعنو نه) ()  لجو هري 

حي) ((3 شقة) (5 طابق) موزولي 

21111) لد ر  لبيضاء)  ملستشفيات)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
 (9 وفي) (212( د نبف) (17 بتاريخ)
حي) ((3 شقة) (5 طابق) موزولي  زنقة 
 ملستشفيات)-)21111) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (9 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819139.
663I

IBRAACH HSAIN

IBRAACH HSAIN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

IBRAACH HSAIN
5 شارع 6وسف  بن تاشفين  لطابق 
2 رقم 3 طنجة ، 91111، طنجة 

 ملغرب
IBRAACH HSAIN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 5 شارع 

6وسف  بن تاشفين  لطابق 2 رقم 3 
طنجة طنجة 91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(24153

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IBRAACH HSAIN
:) لغرض) بإ6جاز) غرض  لشركة 
أو) مباشر  بشكل  هو  من  لشركة 
 غيف مباشر إما لنفسها أو للمشاركة)

أو لطرف ثالث.):
(، لجميع  ملهن) أعمال  لبناء)
)أعمال  لبناء) وعلى و ه  لخصوص)
(، ،) لنجارة) ،) لسباكة) ،) لكهرباء)
(، ،) لنجارة  أللومنيوم)  لخش4)
 لنجارة  ملعدنية)،) لعزل  ملائي)،)إلخ(.)
مياه  لشرب و لهاتف)،)شر ء)،)بيع)،)

 ستيف د  ميع  ملو د أو  ملنتجات أو)

 ملو د  ملتعلقة على نشاط  لشركة.

،) ميع  لعمليات) أعم) وبشكل 

 لتجارية و لصناعية و ألور ق  ملالية)

بشكل) و ملالية  ملتعلقة  و لعقارية 

مباشر أو غيف مباشر باألشياء) ملذكورة)

أعاله و لتي من شأنها تسهيل أو تعزيز)

أو تطوير نشاط  لشركة..

شارع) (5 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

6وسف  بن تاشفين  لطابق)2)رقم)3 

طنجة طنجة)91111)طنجة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (:  لسيد  برعاش  لحسن)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

((:  لسيد  6ت  حسا6ن  لحسين)

511)حصة بقيمة)11))درهم للحصة))

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  برعاش  لحسن عنو نه) ()

شتوكة  6ت) بوعالكة  لصفاء) دو ر 

باها)11)87)شتوكة  6ت باها  ملغرب.

 لسيد  6ت  حسا6ن  لحسين)

عمارة  لفياللي) عنو نه) () لرهر ه 

طنجة) (91111   24 رقم) (3  لطابق)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  برعاش  لحسن عنو نه) ()

شتوكة  6ت) بوعالكة  لصفاء) دو ر 

باها)11)87)شتوكة  6ت باها  ملغرب

 لسيد  6ت  حسا6ن  لحسين)

عمارة  لفياللي) عنو نه) () لرهر ه 

طنجة) (91111   24 رقم) (3  لطابق)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (3( بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251468.

664I
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DOMAINE PALM MARRAKECH SA

 DOMAINE PALM

MARRAKECH
إعالن متعدد  لقر ر ت

 DOMAINE PALM MARRAKECH

SA

كيلومتف 2) طريق إميزميز، ماعة 

تمصلوحت ، 41111، مر كش 

 ملغرب

 DOMAINE PALM MARRAKECH

»شركة   ملساهمة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 

كيلومتف 2) طريق إميزميز، ماعة 

تمصلوحت - 41111 مر كش 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.23(25

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)28)أكتوبر))212)تم  تخاذ)

 لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

 Marie ( ( عمل  لسيد) مدة  تجد6د 

Edouard( Gilbert( ESPITALIER-

ملدة) بالشركة  كمتصرف  ( ( ( (NOEL

ست))6()سنو ت إضافية

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)1:) لذي 6نص على ما6لي:)

ال�سيء

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((4 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)796)3).

665I

BEACHCOMBER HOTEL SA

BEACHCOMBER HOTEL
إعالن متعدد  لقر ر ت

BEACHCOMBER HOTEL SA

 KM 12 ROUTE(D'AMIZMIZ

 COMMUNE(DE(TAMESLOHT ،

40000، MARRAKECH(MAROC

  BEACHCOMBER HOTEL

»شركة   ملساهمة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 
كيلومتف 2) طريق إميزميز، ماعة 

تمصلوحت - 41111 مر كش 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.37(45
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)28)أكتوبر))212
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
قرر  لجمع  لعام  لعادي  ملنعقد)
6لي)) ما  (212( أكتوبر) (28 بتاريخ)
 Marie((((تجد6د مدة عمل  لسيد6ن
Edouard( Gilbert( ESPITALIER-

 NOEL(et(Marie(Maxime(Hector
كمتصرفين) ( ( ( ( (ESPITALIER-NOËL
سنو ت) ()6( ست) ملدة  بالشركة 
)2122ـ2123ـ2124ـ2125ـ) ( إضافية)

2126ـ2127)
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:))
 Pauline(Sybille(Cheh(تعيين  لسيدة
SEEYAVE))كمتصرفة في  لشركة ملدة)
)2122ـ2123ـ21 سنو ت) ()6( ست)
محل) لتحل  ( 24ـ2125ـ2126ـ2127()
   François( Roland( VENIN (  لسيد)

أملنتهية وكالته
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)1:) لذي 6نص على ما6لي:)

ال�سيء
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((4 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)794)3).
666I

GLOFID

SUN INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

GLOFID
96) شارع  لسفيف بن عائشة  لطابق 

 لثاني  لرقم 4 ، 21311،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

SUN INVEST شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 47) 
 قامة  نفا  لطابق 2  ملكت4 رقم 
24 شارع  ملقاومة - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.297337

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 17)د نبف)  ملؤرخ في)
SUN INVEST)شركة ذ ت  ملسؤولية)
 (11.111 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 
 (47 درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي)
رقم) 2) ملكت4   قامة  نفا  لطابق)
21111) لد ر) (- شارع  ملقاومة) (24
 لبيضاء) ملغرب نتيجة لعدم بلوغ و)

تحقيق  الهد ف  لسامية.
و عين:

عز  لد6ن)) محمد   لسيد)ة()
زنقة) ((9 عنو نه) () و   لجو هري 
حي) ((3 شقة) (5 طابق) موزولي 
21111) لد ر  لبيضاء)  ملستشفيات)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
 (9 وفي) (212( د نبف) (17 بتاريخ)
حي) ((3 شقة) (5 طابق) موزولي  زنقة 
 ملستشفيات)-)21111) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (9 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم))81914.
667I

FUTURE CONSEIL

PANTERTOURS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة 6وسف بن تاشفين  لطابق 

 ألول ، 11)26، برشيد  ملغرب
PANTERTOURS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) زنقة 
 لحرية  لطابق  لثالت  لشقة 5 - 

21)21  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

531597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (24

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PANTERTOURS

نقل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

لحساب  لغيف،) لنقل)  ملستخدمين 

 لسياحي،)نقل  لبضائع..

زنقة) ((1 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 -  5  لحرية  لطابق  لثالت  لشقة)

21)21) لد ر لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (:  لسيد محمد  لحوزمي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد محمد  لحوزمي عنو نه) ()

 26(11 تجزئة  لصافي) (2 زنقة) (8

برشيد  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد  لحوزمي عنو نه) ()

 26(11 تجزئة  لصافي) (2 زنقة) (8

برشيد  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) (  البتد ئية ببفشيد)

2122)تحت رقم)1768)8.

668I
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COMPTAFFAIRES

FESIS NETWORK

إعالن متعدد  لقر ر ت

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

FESIS NETWORK »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: حي موالي 

عبد هللا و شارع تازة زنقة 89 رقم 

11) عين  لشق - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(6355(

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)31)د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

حصة بحوزة  لسيدة) (3111 تفويت)

طيان) لصالح  لسيد  سناء) حجي 

عادل.

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

 ستقالة  لسيدة حجي سناء)من سييف)

عادل) وتعيين  لسيد طيان   لشركة 

كمسييف وحيد للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

6نص) 9-7-6:) لذي  رقم) بند 

تحيين  لنظام  ألسا�سي) ما6لي:) على 

للشركة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1657)8.

669I

CAGES

PROMOTION OZER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAGES
 ANGLE(RUE(IFNI & RABIAA 97
 EL(ADAOUIA 1ER(ETAGEN(N°2،
20500، CASABLANCA(MAROC
PROMOTION OZER شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 46 شارع 
 لزرقطوني  لطابق 3  لشقة 6 - 

21181  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
529197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (29
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PROMOTION OZER
:) النعاش) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعقاري.
46)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 -  6 3) لشقة)  لزرقطوني  لطابق)

21181) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: لخبيزي) عادل   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () لخبيزي  عادل   لسيد 
طابق) زنقة  لبشيف  البر هيمي  (37
21511) لد ر  لبيضاء) ال يفوند) (14

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () لخبيزي  عادل   لسيد 
طابق) زنقة  لبشيف  البر هيمي  (37

21511) لد ر  لبيضاء) ال يفوند) (14

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 17 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)-.

671I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

ANFA REALISATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

ANFA REALISATION

شركة شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
رأسمالها:11.111) درهم

مقرها  ال تماعي: إقامة ر مي 7، 
زنقة سبتة  لطابق  لثاني، مكت4 8، 

 لد ر  لبيضاء

 RC(n° 434051– IF(N°

37523(7(

محضر  لجمع  لعام) بمو 4 

 إلستثنائي  ملنعقد بتاريخ)7))دسمبف)

)212،)تقرر ما 6لي:

معا6نة  ستقالة  لسيد ريجيس) (-

مهامه) من  ما نين  ماري  كبف6يل 

كمشارك في  لتسييفبشكل فوري؛

بناني،) رشيد  تعيين  لسيد  (-

بتاريخ) مغربية،) ملزد د  من  نسية 

و  لقاطن) بالرباط،) (16/05/1965

(،81( شقة) روبي)،) بإقامة سندباد 

ـ) أنفا) بوطال4،) عبد  لهادي  شارع 

(،A259751وطنيته (،  لد ر  لبيضاء)

كمشارك في  لتسييف  د6د للشركة و)

ذلك لفتفة غيف محدودة).

بالسجل) تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لتجاري 

 8197(1 تحت عدد) بالد ر  لبيضاء)

بتاريخ)25)6نا6ر)2122.
ملخص قصد  لنشر

67(I

Preference(Management(Consulting

SIM WORK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 Preference Management
Consulting

 Zone(industrielle  Gzanaya
N°428 ، 90000، Tanger(Maroc

SIM WORK شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي ساحة 
كستيالر  قامة  لفر بي  لطابق 2 
 ملكت4 33 - 91111 طنجة  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(2262(
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)27)د نبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
كستيالر  قامة  لفر بي) »ساحة 
 لطابق)2) ملكت4)33 - 91111)طنجة)
» ملنطقة  لصناعية) إلى)  ملغرب«)
)) لرقم) 589) لطابق)  كزنا6ة  لرقم)

) - 91111)طنجة)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251479.
672I

BEACHCOMBER HOTEL MARRAKECH

 BEACHCOMBER HOTEL
MARRAKECH

إعالن متعدد  لقر ر ت

 BEACHCOMBER HOTEL
MARRAKECH

كيلومتف 2) طريق إميزميز، ماعة 
تمصلوحت ص.ب. 12) 

تمصلوحت، 41111، مر كش 
 ملغرب

 BEACHCOMBER HOTEL
MARRAKECH »شركة   ملساهمة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 
كيلومتف 2) طريق إميزميز، ماعة 

تمصلوحت ص.ب. 12) تمصلوحت 
41111 مر كش  ملغرب.
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»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.26239
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)28)أكتوبر))212
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 6نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
قرر  لجمع  لعام  لعادي) ( ما6لي:)
ما) (212( أكتوبر) (28  ملنعقد بتاريخ)
 Marie(((6لي))تجد6د مدة عمل  لسيد
Edouard( Gilbert( ESPITALIER-
ملدة) بالشركة  كمتصرف  ( ( ( (NOEL
2122-( إضافية) سنو ت  ()6( ست)

 (2123-2124-2125-2126-2127
تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة  لضبط)
لدى  ملحكمة  لتجارية بمر كش تحت)

رقم)795)3))بتاريخ)4))6نا6ر))212
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)1:) لذي 6نص على ما6لي:)

ال�سيء
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((4 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)795)3).
673I

THALAL CONSULTANTS

SM3H INVESTMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
SM3H INVESTMENT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 345  ملسار 
طريق  سفي  - 41111 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(22333

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 SM3H(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.INVESTMENT
شركة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

قابظة.
 345 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 ملسار طريق  سفي))-)41111)مر كش)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (11 ( (:  لسيدة خد6جة بوطال4)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بوطال4) خد6جة   لسيدة 
ستي) كولف  بريستيجيا  عنو نه) ()
 3 شقة) ((9 عمارة) كور ي  مدخل 

41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بوطال4) خد6جة   لسيدة 
ستي) كولف  بريستيجيا  عنو نه) ()
 3 شقة) ((9 عمارة) كور ي  مدخل 

41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

2122)تحت رقم)32416).
674I

DAS LOGISTICS SARL

داس لوجيستيكس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

DAS LOGISTICS SARL
 RUE(ABDELKRIM(DIOURI, ، ,38
20080، CASABLANCA(MAROC

د س لو يستيكس شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مقرها 
39 بشارع  اللة  لياقوت  لطابق 5 
 لشقة د . - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.22925(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في))))د نبف)5)21)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
اللة  لياقوت) ( بشارع) (39 »مقرها)
21111) لد ر) (- (. 5) لشقة د)  لطابق)
إلى)»38)شارع عبد)  لبيضاء) ملغرب«)
 - 3  لكريم د6وري  لدور  لثاني شقة)

21181) لد ر  لبيضاء)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 23 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

مارس)6)21)تحت رقم)))115996.
675I

GLOFID

GARDEN PARK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

GLOFID
96) شارع  لسفيف بن عائشة  لطابق 

 لثاني  لرقم 4 ، 21311،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

GARDEN PARK شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : طريق 
مد6ونة كلم 2) عين حلوف 

بوسكورة - 21111  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(28549
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (212( د نبف) (16 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (GARDEN PARK حل)
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
 (2 كلم) مد6ونة  طريق   إل تماعي 
عين حلوف بوسكورة)-)21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب نتيجة لعدم بلوغ و)

تحقيق  الهد ف

 لسامية.

و عين:

عز  لد6ن)) محمد   لسيد)ة()
زنقة) ((9 عنو نه) () و   لجو هري 

حي) ((3 شقة) (5 طابق) موزولي 

21111) لد ر  لبيضاء) (  ملستشفيات)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

طريق) وفي  (212( د نبف) (16 بتاريخ)

مد6ونة كلم)2))عين حلوف بوسكورة)

- 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (9 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819141.

676I

Maitre(Idriss(el(khatib

coin des prs
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Maitre(Idriss(el(khatib

 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

coin des prs شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل 5) 

بلوك 3 ر ع 671)9/7) وال6ة سنتف 

شارع عبد  لعزيز بن دريس - 93111 

تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

31869

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 coin (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.des prs
تشغيل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

مركز سبا و لتدليك.
 (5 عنو ن  ملقر  ال تماعي):)محل)
وال6ة سنتف) (71670/19 ر ع) (3 بلوك)
شارع عبد  لعزيز بن دريس)-)93111 

تطو ن  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (11 ( (: بيحيى) مد6حة   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيدة مد6حة بيحيى عنو نه) ()
شارع  لجوالن زنقة)2)رقم)1) 93111 

تطو ن  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة مد6حة بيحيى عنو نه) ()
شارع  لجوالن زنقة)2)رقم)1) 93111 

تطو ن  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (3( بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

2122)تحت رقم)6)3.

677I

CABINET EL KHALIFA

GENERALE ROUTIERE S.A
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 11)21، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
 GENERALE ROUTIERE S.A

»شركة   ملساهمة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: طريق 
و زيس زنقة 3  لرقم 6 منطقة 

و زيس - و زيس  لجنوب  - 1)214 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.89363

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) (212( 6ونيو) (28  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

على) 6نص  ):) لذي  رقم) قر ر 

ملدة) وكالة  ملتصرفين  تجد6د  ما6لي:)

6)سنو ت)

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

على) 6نص  9):) لذي  رقم) بند 

ملدة) وكالة  ملتصرفين  تجد6د  ما6لي:)

6)سنو ت

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

غشت))212)تحت رقم)789159.

678I

CABINET EL KHALIFA

GRAINE D›ARTISTE S.A.R.L
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 11)21، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

 GRAINE D›ARTISTE S.A.R.L

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 2) شارع 

دريس  لسالوي  - 21251  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.4692(5

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

)212)تم  تخاذ) 29)6وليوز)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

 لتوقيع  لبنكي و ال تماعي)

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

تعد6ل  لنظام  ألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

6نص) a-29(:) لذي  رقم) بند 

بالتوقيع) ما6لي:) لتز م  لشركة  على 

 ال تماعي و  لبنكي  ملنفصل للسيدة)

كمليا  لكتاني  و لسيدة كنزة  لكتاني)

 و  لسيدة مليكة  لكتاني).

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 14 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

غشت))212)تحت رقم)789158.
679I

CABINET EL KHALIFA

 HLALYA IMMOBILIERE
S.A.R.L

إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 11)21، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
 HLALYA IMMOBILIERE S.A.R.L
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 7 زنقة 
سبتة  قامة ر مي رقم 8 - 21361 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.511797

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)5))أكتوبر))212)تم  تخاذ)

 لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

 لتوقيع  لبنكي و ال تماعي
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

تعد6ل  لنظام  ألسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)44:) لذي 6نص على ما6لي:)
بالتوقيع  ال تماعي)  لتز م  لشركة 
مصطفى) للسيد  و  لبنكي  ملنفصل 

 لسعدي أو  لسيدة فاطمة حمادي)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)815493.
681I

CABINET EL KHALIFA

OPERATIONS AFFAIRES S.A
شركة  ملساهمة

حل شركة

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 11)21، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
 OPERATIONS AFFAIRES S.A

شركة  ملساهمة)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي كلم 

9 طريق  لجد6دة  لحي  لصناعي 
ليساسفة  لحي  لحسني - 21232 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.((9969

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 7))د نبف)  ملؤرخ في)
 OPERATIONS شركة  ملساهمة)
رأسمالها) مبلغ  ( (AFFAIRES S.A
مقرها) وعنو ن  درهم  ((.111.111
 إل تماعي كلم)9)طريق  لجد6دة  لحي)
(- ليساسفة  لحي  لحسني)  لصناعي 
21232) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):)عدم تحقيق غرض  لشركة..
كلم) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
طريق  لجد6دة  لحي  لصناعي) (9
 21232 (- ( ليساسفة  لحي  لحسني)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة()أحمد)) لجامعي غزالني))
خليج) زنقة  (5( رقم) عنو نه) () و 
كوموريس عين  لذئاب))81)21) لد ر)
 لبيضاء) ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (3 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)818224.
68(I

CABINET EL KHALIFA

RANIHAB S.A.R.L. A.U
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 11)21، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
RANIHAB(S.A.R.L. A.U شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
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وعنو ن مقرها  إل تماعي 13 . زنقة 
 6ت ورير شارع موالي 6وسف - 
11)21  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.374453

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)23)نونبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
موالي) شارع  ورير  زنقة  6ت  (. (13«
11)21) لد ر  لبيضاء) (- 6وسف)
باهي) زنقة محمد  (33-« إلى)  ملغرب«)
 21(11 (- ( كلود لورين سابقا بامليي)

 لد ر  لبيضاء)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (3 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)818226.
682I

FUDIMAITRISE HAMID

STE RACHO SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

FUDIMAITRISE HAMID
 RUE IBN BATOUTA 88
 KHEMISSET ، 15000،

KHEMISSET MAROC
STE RACHO SARL AU  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 
1) زنقة  بن بطوطة  لخميسات - 

5111)  لخميسات  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.27393

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
)212)تقرر حل) )3)د نبف)  ملؤرخ في)
STE RACHO SARL AU))شركة ذ ت)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 
 91.111 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم)
(- بطوطة  لخميسات) زنقة  بن  ((1
نتيجة) 5111)) لخميسات  ملغرب 

القفال  لتصفية).

و عين:
تبصارت ( محمد) (   لسيد)ة()
و د  للكوس) (83 رقم) عنو نه) () و  (
 (5111 ( حي  لزهر ء) لخميسات)
)ة() كمصفي) (  لخميسات  ملغرب)

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
 83 وفي رقم) (212( )3)د نبف) بتاريخ)
و د لوكوس حي  لزهر ء) لخميسات))-)

5111)) لخميسات  ملغرب).
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) ( بالخميسات)  البتد ئية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)37.
683I

 fiduciaire(tangeroise(d’expertise(comptable

sarl

STE TRANS›CHARTER SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 fiduciaire(tangeroise(d›expertise
comptable(sarl

  21RESD EL AKHAWAINE RUE
 MOUTANABI(ETAGE(N°3 APPT
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 STE TRANS›CHARTER SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  21  قامة 
 الخوين شارع  ملتنبي  لطابق 3 رقم 
4 طنجة - 91111 طنجة   ملغرب .

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.72919
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( د نبف) (17 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
) فطاط)) )ة() حمد) تفويت  لسيد)
 51 أصل) من  حصة   تماعية  (51
ها ر))) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

بوصحبة))بتاريخ)17)د نبف))212.
بن) ( ( )ة() ميلة) تفويت  لسيد)
حصة   تماعية) (51 ( سالم)  لحاج 
) لسيد) حصة لفائدة) (51 من أصل)
)ة()ها ر))بوصحبة))بتاريخ)17)د نبف)

.212(

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (2( بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)638.

684I

le(partenaire((fiscal

DETROIT CHIMIE
إعالن متعدد  لقر ر ت

le(partenaire  fiscal
49 شلرع عمر  لخطاب طابق 3 رقم 

6 عمارة  لبفكة، 91111، طنجة 
 ملغرب

DETROIT CHIMIE »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  طريق 
تطو ن ، لتجزئة رقم 4)) - 91111 

طنجة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.7((45

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
)212)تم  تخاذ) 17)د نبف)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
(، ( مامون  ملرني�سي) ( تعيين  لسيد)

مسيف),للشركة ملدة غيف محدودة
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
تعيين  لسيد إدريس  ملرني�سي)،)مسيف)

,للشركة ملدة غيف محدودة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
على) 6نص  3):) لذي  رقم) بند 
:مامون) تعيين كل من  لسيد) ما6لي:)
،) لحامل للبطاقة  لوطنية))  ملرني�سي)
إدريس)) و  لسيد  (، (K496568 رقم)
 ملرني�سي)،)) لحامل للبطاقة  لوطنية)
K496569،) لئ  ان4  لسيد) رقم)
مسيف6ن)) عبد  لجليل  ملرني�سي,)

للشركة ملدة غيف محدودة.
على) 6نص  6):) لذي  رقم) بند 
(، تلتزم  لشركة بشكل صحيح) ما6لي:)
بالنسبة لجميع  ألعمال  ملتعلقة بها)،)
بالتوقيع  ملنفصل للمسيف6ن)،) لسيد)
عبد  لجليل  ملرني�سي أو  لسيد مأمون)

 ملرني�سي أو  لسيد إدريس  ملرني�سي.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251282.
685I

le(partenaire((fiscal

OUWAIS TNG       
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

le(partenaire  fiscal
49 شلرع عمر  لخطاب طابق 3 رقم 

6 عمارة  لبفكة، 91111، طنجة 
 ملغرب

       OUWAIS TNG شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  49 , شارع 
عمر  بن  لخطاب , لطابق 3 , رقم 

6  - 91111 طنجة  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.99159

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)26)أكتوبر))212)تم))تحويل))
 ملقر  ال تماعي  لحالي للشركة من)»)
49),)شارع عمر  بن  لخطاب), لطابق)
- 91111)طنجة  ملغرب«)   6 ,)رقم) (3
(، (C بلوك) (، مجمع  لسالم) (، (4« إلى)
عمارة)4)،) لطابق  لثاني)،)رقم)53  - 

91111)طنجة)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (24 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)99)251.
686I

 ئتمانية زهيف

 JOURI AND JUDIA TOP
CLEAN

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 ئتمانية زهيف
زنقة  بن عائشة عمارة باريس 

 لطابق  لتالت مكت4 رقم )) كيليز 
مر كش ، 41111، مر كش  ملغرب
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  JOURI AND JUDIA TOP CLEAN

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عبد 

 لكريم  لخطابي  قامة  و د رفم 

19) ،  لطابق  لثالث ، شقة رقم 43 

، كيليز - 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(22(87

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((9

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 JOURI(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

. AND JUDIA TOP CLEAN

تشغيل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

وإز لة  لشحوم) وكي  غسيل  ملنشأة 

بعملية ميكانيكية

قي  الستيف د) وسيط  أو  تا ر 

وتصد6ر

وكي) لصباغة  منشأة  تشغيل 

بالطرق) و  ملاليس   ملنتو ات 

 مليكانيكية.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شارع عبد)

رفم)  لكريم  لخطابي  قامة  و د 

19))،) لطابق  لثالث)،)شقة رقم)43 

،)كيليز)-)41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: (  لسيدة خدوج  صبان)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة خدوج  صبان))عنو نه) ()
  4(111 ( شيشاوة) حي  لقدس 

شيشاوة  ملغرب).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة خدوج  صبان))عنو نه) ()
  4(111 ( شيشاوة) حي  لقدس 

شيشاوة  ملغرب)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32241).
687I

BELGAZI ALI

 SOCIETE IMMOBILIERE
 POUR LE DEVELOPPEMENT

DE TANGER  SIDTA
إعالن متعدد  لقر ر ت

BELGAZI ALI
شارع  ميف موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق ) - رقم  ملكت4 6) طنجة، 

91111، طنجة  ملغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE POUR

 LE DEVELOPPEMENT DE
TANGER  SIDTA  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 24)  

شارع سيدي محمد بن عبدهللا رقم 
4 - 91111 طنجة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.41(

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)26)6نا6ر)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 6نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
ما6لي:)-)بمقت�سى عقد عورفي)))بتاريخ)
-) لشركة  ملسماة) ( ( (، (26.1(.2122
 «HOLDING ES SALAM SARL«
(-  لتي 6قع مقرها  لرئي�سي في طنجة)
24))شارع سيدي محمد بن عبد هللا)
-)شقة).)4)باعت إلى:))) لسيدة صبف6ة)
في) مقيمة  (، ،) ز ئرية) 6بدري) بن 
24)طريق) طنجة)-) لكثيف.)تشيكافيال)
بوبانا.))281))سهًما بقيمة)11))درهم)))

من  الءصل)411))حصص.)))

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)))))))

-) ملو فقة على بيع  لحصص أعاله.)

بشكل) وإخطارها  نهائية  -) عتبارها 

وإعفاء) ألطر ف) للشركة  صحيح 

بسح4) أقر  (- آخر) إخطار  أي  من 

 «HOLDING ES SALAM SARL«

قبول  لسيدة) تم  (- من  لشركة.)

كشريك  د6د) 6بدري  بن  صبف6ة 

للشركة)-)نقل مقر  لشركة إلى طنجة)

ز وية شارع الفا6يت ومنصور) (، (24 -

بن) صبف6ة  -تعيين  لسيدة   لذهبي)

6بدري كمسيفة مشارك للشركة لفتفة)

غيف محددة.)6د6ر  لشركة  آلن  لسيد)

و لسيدة) 6بدري  بن  محيي  لد6ن 

منفصل) بتوقيع  6بدري  بن  صبف6ة 

ألحد  ملد6رين.)

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

من) ((6 و) ((3  -  7 تعد6ل  لفصول)

 لنظام  الءسل�سي

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم))25152.

688I

BH FAMILY CAR SARL-AU

BH FAMILY CAR SARL-AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

BH FAMILY CAR SARL-AU

 AV YOUSSEF IBN TACHFINE

 RES(YMNA(N° 30ETG 2 APPRT

N0 36BIS ، 90000، طنجة  ملغرب

 BH FAMILY CAR SARL-AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 AV وعنو ن مقرها  إل تماعي

 YOUSSEF IBN TACHFINE RES

 YMNA(N°30ETG 2 APPRT(N°

36BIS - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(24(33

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 BH (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FAMILY CAR SARL-AU

تأ يف) (- (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

سيار ت بدون سائق.

 AV (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 YOUSSEF IBN TACHFINE RES

 YMNA N°31ETG 2 APPRT N°

36BIS - 91111)طنجة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: ) لبوطي)  لسيدة بشرى)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة بشرى)) لبوطي عنو نه) ()

ريكوكوسطا) مرك4  طنجة  لبالية 
طنجة) (91111  85 رقم) (22 عمارة)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () كرمون  حمزة   لسيد 

ريكوكوسطا) مرك4  طنجة  لبالية 
طنجة) (91111  85 رقم) (22 عمارة)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251533.

689I
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TARIK BOUABDELLAOUI

STE ARINA CHIM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

STE ARINA CHIM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 55 مكرر 

زنقة ب 23 تجزئة  لفتح و دة - 

61111 و دة  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.24965

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2122 6نا6ر) ((9  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

مبلغ رأسمالها) ( (STE ARINA CHIM

مقرها) وعنو ن  درهم  (31.111

 23 ب) زنقة  مكرر  (55  إل تماعي)

و دة) (61111 (- تجزئة  لفتح و دة)

 ملغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق  لهدف)

 ال تماعي للشركة.

و حدد مقر  لتصفية ب)55)مكرر)

(- و دة) تجزئة  لفتح  (23 ب) زنقة 

61111)و دة  ملغرب.)

و عين:

و) طاهري  ( مصطفى)  لسيد)ة()

تجزئة) (23 ب) زنقة  (55 عنو نه) ()

 لفتح ظهر ملحلة و دة)61111)و دة)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)381.

691I

FIDUBAC SARL

BEST FOOD NADOR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

62)مكرر شارع 6وسف  بن تاشفين 

 NADOR، لشقة رقم ))  لناضور 

62000، nador(maroc

BEST FOOD NADOR  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي سيدي 
مو�سى بني  نصار  - 62111  لناظور 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 BEST (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

. FOOD NADOR

توزيع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ملنتجات  لغذ ئية

نقل  لبضائع لآلخرين

وتصد6ر  ملنتجات)  ستيف د 

 لغذ ئية.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)حي سيدي)
62111) لناظور) (- ( مو�سى بني  نصار)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: ( وعلي) محمادي   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: (  لسيد عبد  لغني  ملالقي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () (  لسيد محمادي وعلي)

حي سيدي مو�سى بني  نصار))62111 

 لناظور  ملغرب.

عبد  لغني  ملالقي))  لسيد 

بني) مو�سى  سيدي  حي  عنو نه) ()

 نصار))62111) لناظور  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () وعلي  محمادي   لسيد 

حي سيدي مو�سى بني  نصار))62111 

 لناظور  ملغرب

عبد  لغني  ملالقي))  لسيد 

بني) مو�سى  سيدي  حي  عنو نه) ()

 نصار))62111) لناظور  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)27)6نا6ر)

2122)تحت رقم)72).

69(I

ACCOMPT CONSULTING

BALLOUCHI TRANSPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18

 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME

 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

 BALLOUCHI TRANSPORT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي لعيون 

رقم 88 ح�سي بالل  ر دة )م( - 

61111 و دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

38679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (31

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BALLOUCHI TRANSPORT
:) لوسيط) غرض  لشركة بإ6جاز)
 لتجاريي لنقل  لبضائع نقل  المتعة)

غيف  ملصحوبة
تا ر.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)حي لعيون)
(- )م() بالل  ر دة) ح�سي  (88 رقم)

61111)و دة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لقادر بلو�سي):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بلو�سي) عبد  لقادر   لسيد 
عنو نه) ()25حي زرقطوني ح�سي بالل)

 ر دة)61111)و دة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بلو�سي) عبد  لقادر   لسيد 
عنو نه) ()25حي زرقطوني ح�سي بالل)

 ر دة)61111)و دة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (24 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251.

692I

le(partenaire((fiscal

MED CULTURE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

le(partenaire  fiscal
49 شلرع عمر  لخطاب طابق 3 رقم 

6 عمارة  لبفكة، 91111، طنجة 
 ملغرب

MED CULTURE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة
)في طور  لتصفية(
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وعنو ن مقرها  إل تماعي  زنقة 
 بن عطية رقم 6  - 91111 طنجة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.52(5(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (212( نونبف) (22  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (MED CULTURE
مقرها) وعنو ن  درهم  (311.111,11
 -   6 )زنقة  بن عطية رقم)  إل تماعي)
91111)طنجة  ملغرب نتيجة ل):)حل)

 لشركة)،)وتصفيتها بطريقة ود6ة.
زنقة) ( ب) مقر  لتصفية  حدد  و 
طنجة) (91111  -  6 رقم)  بن عطية،)

 ملغرب.)
و عين:

عادل))) محمد   لسيد)ة() لسيد 
حي  لنز هة زنقة) ططري و عنو نه) ()
طنجة) (91111   6 رقم) عطية   بن 

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):))زنقة  بن)

عطية،)رقم)6.))طنجة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (24 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم))25121.

693I

STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

شركة لو فيغجي دو بوا دو لكس  
إ تور ساغل

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

 STE CABINET BASIC COMPTA
SARL AU

 BVD  MAGHREB(EL(ARABI
 IMMEUBLE DES HABOUS

 2EME(ETAGE(APP 3 ، 60000،
OUJDA MAROC

شركة لو فيغجي دو بو  دو لكس  إ 
تور ساغل 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

 لجز ئر  لحي  لصناعي بقعة 28)/2  
- 61111 و دة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(5437
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2121 د نبف) (31 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
خياط) ( خالد) )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  ((25
511)حصة لفائدة)) لسيد))ة()مربوح)

بلقاسم بتاريخ)2))6نا6ر))212.
)ة()عبد هللا نجمي) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  ((25
511)حصة لفائدة)) لسيد))ة()مربوح)

بلقاسم بتاريخ)13)فبف 6ر)2122.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

)212)تحت رقم)327.
694I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle(A2CM((sarl

BIR ALI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسمال  لشركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن  بن طفيل ، إقامة 
د6اموند،  لطابق  ألول ، مكت4  رقم 

3 ، 91111، طنجة  ملغرب
BIR ALI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

فاس ركن  بن طفيل إقامة د6اموند 
 لطابق  ألول مكت4 رقم 3  بلوك ب  

طنجة - 91111 طنجة  ملغرب.
خفض رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(2357(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2122 6نا6ر) (24 في)  ملؤرخ 
بمبلغ) رأسمال  لشركة  خفض 
أي من) درهم«) ((2.(21.111« قدره)

 (1.111« إلى) درهم«) ((2.(31.111«
عدد)) تخفيض  (: طريق) عن  درهم«)

 ألسهم.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251482.
695I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE ORIENT PEINTURE
DESIGNE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة)

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
 STE ORIENT PEINTURE

DESIGNE شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي زهر ملحلة 
تجزئة ملسيفدي زنقة ف6) رقم 35 
رقم 52) و دة - 61111 و دة 

 ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.3732(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تمت) (212( شتنبف) (15 في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):
أشغال  لبناء)و  الشغال  ملختلفة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
أكتوبر) (18 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

)212)تحت رقم)2)35.
696I

BELGAZI ALI

HOLDING ES SALAM
إعالن متعدد  لقر ر ت

BELGAZI ALI
شارع  ميف موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق ) - رقم  ملكت4 6) طنجة، 

91111، طنجة  ملغرب
HOLDING ES SALAM »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 24)  

شارع سيدي محمد بن عبدهللا رقم 

4 - 91111 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.7749

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)26)6نا6ر)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

بمقت�سى  لجمع) ( (. تفويت حصص) (.

(/1(/ (26  لعام  إلستثنائي  ملؤرخ في)

:تبفعت)) على) تمت  ملصادقة  (2122

 241 ( 6بدري) بن  صبف6ة  )ة()  لسيد)

 (111 أصل) من  حصة   تماعية 

حصة لفائدة  لسيد))ة()محيي)) لد6ن)

   26.1(.2122 بتاريخ) ( 6بدري) بن 

بن) ( ( صورية) )ة() ) لسيد) تبفعت)

حصة   تماعية من) (241 ( ( 6بدري)

لفائدة  لسيد) حصة  ((111 أصل)

بتاريخ) 6بدري  بن  ) لد6ن  محيي) )ة()

)ة()) ) لسيد) ( تبفع) (. (26/01/2022

حصة) (411 ) لد6ن بن 6بدري) محيي)

حصة) ((111 أصل) من    تماعية 

لفائدة  لسيد))ة()نجية مغاشو بتاريخ)

.26/01/2022

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

باألسهم) على  لتبفعات  -) ملو فقة 

وإخطارها) نهائية  -) عتبارها  أعاله.)

وإعفاء) للشركة  صحيح  بشكل 

أقر) (- آخر) إخطار  أي  من   ألطر ف 
صبف6ة بن 6دبري) ( ) لسيدة) بسح4)

وصورية بن 6بدري)-)تم قبول  لسيدة)

نجية مغاشو كشريك  د6د للشركة)-)

تعيين  لسيدة نجية مغاشو ع))مسيفة)

مشارك في  لشركة لفتفة غيف محددة.)

6د6ر  لشركة  آلن  لسيد محيي  لد6ن)

مغاشو) نجية  و لسيدة  6بدري  بن 

بتوقيع منفصل ألحد  ملد6رين.))

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

من) ((6 و) ((3  -  7 تعد6ل  لفصول)

 لنظام  السا�سي.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251521.

697I

3CK

 BENMCHICH
 DES TRAVAUX

TOPOGRAPHIQUES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

3CK
5  قامة  دم 3  لطابق  الول شقة 

رقم 3 شارع  ملحطة سماعلة سطات 
، 26111، سطات  ملغرب

 BENMCHICH DES TRAVAUX
TOPOGRAPHIQUES  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة 13 
و 14  لطابق  لثاني رقم 9)) شارع 
أميفة آلآل عايشة سطات - 26111 

سطات  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
688(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (27
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 BENMCHICH DES TRAVAUX

. TOPOGRAPHIQUES
غرض  لشركة بإ6جاز):)طبوغر في.

 13 :)شقة) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع) (((9 14) لطابق  لثاني رقم) و)
 26111 (- عايشة سطات) آلآل  أميفة 

سطات  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (:  لسيد بنمشيش محمد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد بنمشيش محمد عنو نه) ()

تجزئة بنقاسم زنقة)5)رقم6))سطات)

26111)سطات  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد بنمشيش محمد عنو نه) ()

تجزئة بنقاسم زنقة)5)رقم6))سطات)

26111)سطات  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

)1)فبف 6ر)  البتد ئية بسطات))بتاريخ)

2122)تحت رقم)14/2022.

698I

3CK

ARBOPRODUCT S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

3CK

5  قامة  دم 3  لطابق  الول شقة 

رقم 3 شارع  ملحطة سماعلة سطات 

26111، سطات  ملغرب

ARBOPRODUCT S.A.R.L شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

الكولين رقم 39 سطات - 26111 

سطات  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6879

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ARBOPRODUCT S.A.R.L

:) ستنبات) غرض  لشركة بإ6جاز)

 ألشجار أو  لشجيف ت.

إنتاج وتسويق  ملنتجات  لزر عية.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 26111 (- سطات) (39 رقم) الكولين 

سطات  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 341 ( (:  لسيد  لوكيل  ملصطفى)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد  لوكيل عبد  لعزيز):))331 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

331)حصة) ( (:  لسيد  عمامو علي)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  لوكيل  ملصطفى)

 4( رقم) الكولين  تجزئة  عنو نه) ()

سطات)26111)سطات  ملغرب.

عنو نه) () علي   لسيد  عمامو 

سطات) (39 رقم) الكولين  تجزئة 

26111)سطات  ملغرب.

عبد  لعزيز)  لسيد  لوكيل 

عنو نه) ()حي  لبطو ر شارع بوشعي4)

12)سطات) )1)شقة) بلبصيف  لطابق)

26111)سطات  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لوكيل  ملصطفى)

 4( رقم) الكولين  تجزئة  عنو نه) ()

سطات)26111)سطات  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

)1)فبف 6ر)  البتد ئية بسطات))بتاريخ)

2122)تحت رقم)13/2022.

699I

ELYX CONSULTING

FUTELECOM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble(Sémiramis-Appt

 n°32-Etage(n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FUTELECOM شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 9 شارع 

 لصنعاني طابق 3 شقة 1)  لد ر 

 لبيضاء - 11)21   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.267379

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

)212)تقرر حل) )3)د نبف)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

  FUTELECOM  لشريك  لوحيد)

مبلغ رأسمالها)51.111)درهم وعنو ن)

شارع  لصنعاني) (9 مقرها  إل تماعي)

(- 1)) لد ر  لبيضاء) شقة) (3 طابق)

11)21)) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):)تصفية ود6ة).

شارع) (9 و حدد مقر  لتصفية ب)

1)) لد ر) شقة) (3 طابق)  لصنعاني 

) لد ر  لبيضاء)) (21(11 (-  لبيضاء)

 ملغرب.)

و عين:

آ6ت) ( ( عبد  لقادر) (  لسيد)ة()

7))شارع ر سين) بلقاسم و عنو نه) ()

إقامة،) ليز6ه  لطابق  لر بع شقة)3) 

11)21) لد ر  لبيضاء)) فلوري) فال 

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819129.

711I

N2M CONSEIL-SARL

SOUHA IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SOUHA IMMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لعر �سي 

ل 2)) - 62111  لناضور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

235(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SOUHA IMMO

:) شغال) بإ6جاز) غرض  لشركة 

مختلفة  و  لبناء)و  النعاش  لعقاري.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):) لعر �سي)

ل)2)) - 62111) لناضور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  بغلي حكيم):))341)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد  بغلي محمد):))331)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد  بغلي محمد):))331)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () حكيم   لسيد  بغلي 
 (7 رقم) (42 زنقة) حي  والد  بر هيم 

62111) لناضور  ملغرب.

عنو نه) () محمد   لسيد  بغلي 
 (7 رقم) (42 زنقة) حي  والد  بر هيم 

62111) لناضور  ملغرب.

 لسيد  بغلي محمد عنو نه) ()حي)
 62111   14 رقم) (32  لكندي  لزنقة)

 لناضور  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () حكيم   لسيد  بغلي 
 (7 رقم) (42 زنقة) حي  والد  بر هيم 

62111) لناضور  ملغرب

عنو نه) () محمد   لسيد  بغلي 
 (7 رقم) (42 زنقة) حي  والد  بر هيم 

62111) لناضور  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)21)6نا6ر)

2122)تحت رقم)7)).

71(I

JBR CONSEILS

 STE PLANET BUILDING AU
MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

JBR CONSEILS

6)8شقة رقم 2  لطابق  الول تجزئة 

 ملسار  لحي  لصناعي مر كش ، 

1111)4، مر كش  ملغرب

 STE PLANET BUILDING AU

MAROC شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 

 غر مان ستي فاضمة  لحوز مر كش 

 JBRCONSEILS@GMAIL.COM -

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(22133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((3

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PLANET BUILDING AU MAROC

مقاول) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

أعمال أو إنشاء ت مختلفة

وأنابي4  ملياه) طرق  التصال 

أو) )مقاول  لبناء) و لصرف  لصحي)

 لصيانة(

 ملتنزهات و لحد ئق و لطرق)،)وما)

إلى ذلك))مقاول  لبناء)أو  لصيانة(.

دو ر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 غر مان ستي فاضمة  لحوز مر كش)

 JBRCONSEILS@GMAIL.COM  -

مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد نور  لد6ن  لحر ز):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد نور  لد6ن  لحر ز عنو نه) ()

 43(51 حي  لشعيبات  بن  رير)

مر كش  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد نور  لد6ن  لحر ز عنو نه) ()

 43(51 حي  لشعيبات  بن  رير)

مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (2( بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)816.

712I

JBR CONSEILS

GOLD PHONE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

JBR CONSEILS
6)8شقة رقم 2  لطابق  الول تجزئة 

 ملسار  لحي  لصناعي مر كش ، 
1111)4، مر كش  ملغرب

GOLD PHONE  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملسيفة 
) مركز  العمال مسيفة  لطابق 

 لخامس رقم 31 مر كش 41)41 
مر كش   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(22225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((9
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 GOLD(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

. PHONE
مركز) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 التصال.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):) ملسيفة)) 
مركز  العمال مسيفة  لطابق  لخامس)
مر كش)) (41(41 مر كش) (31 رقم)

 ملغرب).
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة هجر)):))511)حصة بقيمة)

11))درهم للحصة).
 لسيدة سارة):))511)حصة بقيمة)

11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () ملسيفة) هجر   لسيدة 
  (9 رقم) (( عمارة) 2عملية  لغرب 

41)41)مر كش  ملغرب).
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حي) عنو نه) () ( سارة)  لسيدة 
78 لدشيفة))) 5)2) لرقم)  ملرس  لزنقة)

86361) نزكان)) ملغرب).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () ملسيفة) (  لسيدة هجر)
  (9 رقم) (( عمارة) 2عملية  لغرب 

41)41)مر كش  ملغرب
حي) عنو نه) () ( سارة)  لسيدة 
78 لدشيفة))) 5)2) لرقم)  ملرس  لزنقة)

86361) نزكان)) ملغرب)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32264).

713I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سيففيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ارت  ستاتي سيدي كاوكي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سيففيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع و د 
 ملخازن  لشقة رقم 3 بالطابق 

 لثاني   لصويرة  لصويرة، 44111، 
 لصويرة  ملغرب

 رت  ستاتي سيدي كاوكي شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحل رقم 

3  لكائن بفيال  نة دو ر  ملغازلي 
 ماعة  لويد ن مر كش - 41111 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(22(27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
:) رت)) تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

ستاتي سيدي كاوكي.
كر ء) ()( (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
(، لال تماعات) ( ) ملعدة)  لقاعات)

 لحفالت)، ملناسبات و ملعارض..
:) ملحل) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
3) لكائن بفيال  نة دو ر  ملغازلي) رقم)
 41111 (- مر كش)  ماعة  لويد ن 

مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد ليك ألفونس  يورج بيليي)
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد ليك ألفونس  يورج بيليي)
فولتيف))751  بولفار  (5 عنو نه) ()

باريس فرنسا)))751)باريس فرنسا.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد ليك ألفونس  يورج بيليي)
فولتيف))751  بولفار  (5 عنو نه) ()

باريس فرنسا)))751)باريس فرنسا
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)71)32).

714I

le(partenaire((fiscal

ATOMTEC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

le(partenaire  fiscal
49 شلرع عمر  لخطاب طابق 3 رقم 

6 عمارة  لبفكة، 91111، طنجة 
 ملغرب

ATOMTEC شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 43) شارع 
محمد  لخامس ,إقامة  لصفاء,  
 لطابق  لثالث رقم 4)  - 91111 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 (23979
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (2(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ATOMTEC
-تركي4) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 آلالت و ملعد ت  لصناعية.
معد ت  لتفكيبات) -تصنيع 

 لكهربائية.
ومعد ت  لتوزيع) أ هزة  -تصنيع 

و لتحكم  لكهربائي.
و ملولد ت) -تصنيع  ملحركات 

و ملحوالت  لكهربائية.
مجال  لدر سات) في  - لهندسة 

 لكهربائية.
- لتفكي4  إللكتفوني

عامة: ملساهمة  ملباشرة) بصفة 
للشركة) أو  لغيف  ملباشرة،) ملباشرة 
في  ميع  لعمليات  لتجارية،) ملالية،)
في  ميع) و  أو  ملنقولة   لعقارية 
أو  لصناعية)  ملؤسسات  لتجارية 
 ملرتبطة بالنشاط  ال تماعي للشركة)
أو بأي نشاط مشابه أو ملحق يعطي)

أفضلية لتطور  لشركة..
 (43 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع محمد  لخامس),إقامة  لصفاء,))
 91111  -   (4 رقم)  لطابق  لثالث 

طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد محمد أمزيل):))611)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 211 ( (: بورزة)  لسيد  لحسين 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة)

 لسيد كمال فقوص):))211)حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد محمد أمزيل عنو نه) ()دو ر)
إبر هيم) سيدي  و حة  بلعكيد   والد 

 لبور))41111)مر كش  ملغرب.
عنو نه) () (  لسيد  لحسين بورزة)
  (98 رقم) زنقة  لرياض  حي  ملجد 

91111)طنجة  ملغرب.
عنو نه) () فقوص  كمال   لسيد 
 4 طابق) ،ف2) مجمع  لبصرة يسرى)

رقم1)) 91111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد محمد أمزيل عنو نه) ()دو ر)
إبر هيم) سيدي  و حة  بلعكيد   والد 

 لبور))41111)مر كش  ملغرب
عنو نه) () فقوص  كمال   لسيد 
 4 طابق) ،ف2) مجمع  لبصرة يسرى)

رقم1)) 91111)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)9)2514.
715I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سيففيس

ASSIST AND SERVICES SARL

كازا بلوس ميلتيسيرفيس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سيففيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع و د 
 ملخازن  لشقة رقم 3 بالطابق 

 لثاني   لصويرة  لصويرة، 44111، 
 لصويرة  ملغرب

كاز  بلوس ميلتيسيففيس شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحل 
 لتجاري   لكائن  بدو ر  كي  فرض 
بيزضاض  إقليم  لصويرة - 44111 

 لصويرة  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

كاز ) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

بلوس ميلتيسيففيس.
)()مقاول) غرض  لشركة بإ6جاز):)

تا ر) ()-2 في  ألشغال  لعامة و لبناء)

كر ء) ملعد ت) ()-3  للو زم  ملكتبية)

و الليات).

:) ملحل) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

بدو ر  كي  فرض) ( ) لكائن)  لتجاري)

 44111 (- إقليم  لصويرة) ( بيزضاض)

 لصويرة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: (  لسيد  بر هيم  لفقيف)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (:  لسيد حسن  حميميش)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () (  لسيد  بر هيم  لفقيف)

بيزضاض  قليم) دو ر  كي  فرض 

 لصويرة)44111) لصويرة  ملغرب.

حسن  حميميش)  لسيد 

دو ر  كي  فرض بيزضاض) عنو نه) ()

44111) لصويرة)  قليم  لصويرة)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () (  لسيد  بر هيم  لفقيف)

بيزضاض  قليم) دو ر  كي  فرض 

 لصويرة)44111) لصويرة  ملغرب.

حسن  حميميش)  لسيد 
دو ر  كي  فرض بيزضاض) عنو نه) ()
44111) لصويرة)  قليم  لصويرة)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالصويرة))بتاريخ)21)6نا6ر)

2122)تحت رقم)27.

716I

fam(consulting

SWEET CAFE -CREPERIE
عقد تسييف حر ألصل تجاري)) ألشخاص)

 ملعنويون(

عقد تسييف حر ألصل تجاري
 SWEET(CAFE -CREPERIE

بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ قي)24 
 SWEET CAFE أعطى) (2122 6نا6ر)
بالسجل) ) ملسجل  (-CREPERIE
باملحكمة  لتجارية) (3817(  لتجاري)
لألصل) حق  لتسييف  لحر  بمر كش 
 (21 4-3) قامة)  لتجاري  لكائن ب)
مر كش)) (41111 (- ( مر كش) سعادة 
  LASKAD SERVICES(ملغرب))لفائدة 
ملدة)))سنة تبتدئ من))1)6نا6ر)2122 
مقابل) (2122 د نبف) (3( في) تنتهي  و 

مبلغ شهري قيمته)6.111)درهم.

717I

FINCOSA MARRAKECH

ARAB MAROC BATIMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 
رقية عمارة 81) بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 41111، مر كش 
 ملغرب

  ARAB MAROC BATIMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل رقم 
3 عملية  سو ق  لسالم باب دكالة - 

41111 مر كش  ملغرب.
وفاة شريك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2726(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)4))6وليوز)1)21)تم  إلعالم)
بوفاة  لشريك عبد  لكريم  لعز وي)

و توزيع حصصه على  لورثة) (  هد )

)لرسم  إلر ثة  ملؤرخ في)24)فبف 6ر)
ً
تبعا

1)21)بالشكل  ألتي):

 لسيد)ة()محمد  لعز وي  هدى))،))

)28)حصة).

 لسيد)ة()فاضمة  لعز وي  هد )))،))

38)حصة).

 38 ( (، ( مينة  لغمري)  لسيد)ة()

حصة).

 لسيد)ة()فتيحة  لعز وي  هد )))،))

41)حصة).

((، ( (  لسيد)ة()طي4  لعز وي  هد )

)8)حصة).

 لسيد)ة()علي  لعز وي  هد ))،)))8 

حصة).

 لسيد)ة()6وسف  لعز وي  هد ))،))

)8)حصة).

 لسيد)ة()سعيدة  لعز وي  هد ))،))

41)حصة).

((، (  لسيد)ة() مال  لعز وي  هد )

41)حصة).
 لسيد)ة()فاطمة  لزهر ء) لعز وي)

 هد ))،))41)حصة).

((، ( هناء) لعز وي  هد )  لسيد)ة()

41)حصة).

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

شتنبف) (13 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم)71)27).

718I

FINCOSA MARRAKECH

ARAB MAROC BATIMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 

رقية عمارة 81) بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 41111، مر كش 

 ملغرب

 ARAB MAROC BATIMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي محل رقم 
3 عملية  سو ق  لسالم باب دكالة - 

41111 مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2726(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (21(9 شتنبف) (31 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
عبد  الله) )ة() تفويت  لسيد)
حصة   تماعية من) (211  الدري�سي)
)ة() ) لسيد) 211)حصة لفائدة) أصل)
محمد  لعز وي  هدى بتاريخ)31)أبريل)

.21(1
تفويت  لسيد))ة()فاضمة  لعز وي)
38)حصة   تماعية من أصل)  هد )
مينة) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (38

 لغمري بتاريخ)31)شتنبف)9)21.
تفويت  لسيد))ة()فتيحة  لعز وي)
41)حصة   تماعية من أصل)  هد )
مينة) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (41

 لغمري بتاريخ)31)شتنبف)9)21.
تفويت  لسيد))ة()سعيدة  لعز وي)
41)حصة   تماعية من أصل)  هد )
مينة)) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (41

 لغمري بتاريخ)14)نونبف)9)21.
طي4  لعز وي) )ة() تفويت  لسيد)
)8)حصة   تماعية من أصل)  هد )
)ة() مال) ) لسيد) لفائدة) حصة  (8(
 لعز وي  هد  بتاريخ)31)شتنبف)9)21.
علي  لعز وي) )ة() تفويت  لسيد)
)8)حصة   تماعية من أصل)  هد )
)ة()فاطمة) ) لسيد) )8)حصة لفائدة)
 (1 بتاريخ)  لزهر ء) لعز وي  هد  

أكتوبر)9)21.
تفويت  لسيد))ة()6وسف  لعز وي)
)8)حصة   تماعية من أصل)  هد )
هناء) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (8(
أكتوبر) (1( بتاريخ)  لعز وي  هد  

.21(9
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
شتنبف) (13 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم)71)27).
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 تمانية  لزيتون

PARC ALMALIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 تمانية  لزيتون

شا رع حمان  لفصو كي عرصة 

 ملعاش عمارة  لقباج رقم 9 مكت4 

رقم 3 ، 41111، مر كش  

PARC ALMALIS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مركز 

الالتكركوست  مزوغ  لقبلي   ملر ح   

- 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

((3977

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( مارس) (26

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 PARC (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.ALMALIS

مطعم)) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

مؤوى).

مركز) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

الالتكركوست  مزوغ  لقبلي)) ملر ح)))-)

41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 NOURA  لسيدة)

مركز) عنو نه) () (OULEDRKHIS

) ملر ح) الالتكركوست  مزوغ  لقبلي)

41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 NOURA  لسيدة)

مركز) عنو نه) () (OULEDRKHIS

) ملر ح) الالتكركوست  مزوغ  لقبلي)

41111)مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

أبريل) (21 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم)4)232).

7(1I

ACDEN

OCTO TECHNOLOGY
إعالن متعدد  لقر ر ت

ACDEN

 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،

20380، CASABLANCA(MAROC

OCTO TECHNOLOGY »شركة  

 ملساهمة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 28  بل 

 وكيمدن  لطابق 4  كد ل - -  

 لرباط   ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.716(9

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)27)د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 6نص  ):) لذي  رقم) قر ر 

إغالق  لسنة) تاريخ  تغييف  ما6لي:)

من) د نبف  (3( في) وتحد6ده   ملالية 

ستنتهي) بصفة  ستثاء6ة  سنة.) كل 

د نبف) (3( في)  لسنة  ملالية  لحالية 

من) أشهر  (4 مدتها) وستكون  (212(

9/1/2021)إلى)31/12/2021

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

على) 6نص  32:) لذي  رقم) بند 

6نا6ر) (( تبدأ  لسنة  ملالية في) ما6لي:)

وتنتهي في))3)د نبف

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (3( بتاريخ) ( بالرباط)  لتجارية 

2122)تحت رقم)27715).

7((I

nador(conseil(sarl(au

AGUA Y SAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

AGUA Y SAL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  ملطار 

تجزئة  لسعادة رقم ))7  - 62111 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (14

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 AGUA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

. Y SAL

:) ستغالل) غرض  لشركة بإ6جاز)

مطعم وقهوة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)حي  ملطار)

 62111  -   7(( تجزئة  لسعادة رقم)

 لناظور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: ( محمد) دوعالل   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (:  لسيدة  لحموتي سليمة)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () (  لسيد دوعالل محمد)

شارع  لجيش  مللكي رقم)83) 62111 

 لناظور  ملغرب.

سليمة)  لسيدة  لحموتي 

عنو نه) ()شارع  لكندي زنقة)38)رقم)

99 62111) لناظور  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () محمد  دوعالل   لسيد 

شارع  لجيش  مللكي رقم)83) 62111 

 لناظور  ملغرب

سليمة)  لسيدة  لحموتي 

عنو نه) ()شارع  لكندي زنقة)38)رقم)

99 62111) لناظور  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)15)6نا6ر)

2122)تحت رقم)25.

7(2I

nador(conseil(sarl(au

AGUA Y SAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

AGUA Y SAL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  ملطار 

تجزئة  لسعادة رقم ))7  - 62111 

 لناظور  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23525

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)17)6نا6ر)2122)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

  7(( »حي  ملطار تجزئة  لسعادة رقم)

- 62111) لناظور  ملغرب«)إلى)»شارع)

موسكو رقم)14) لطابق  لثاني رقم)14  

- 62111) لناظور)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)8))6نا6ر)

2122)تحت رقم)13).

7(3I
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nador(conseil(sarl(au

MESQ-AMIN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

MESQ-AMIN شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

مووسكو رقم 14  لطابق  لثاني 

شقة رقم 14 لعري  لشيخ - 62111 

 لناضور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MESQ-AMIN

:) لنقل) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبفي للبضائع لحساب  لغيف.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

14) لطابق  لثاني) رقم) مووسكو 

 62111 (- 14)لعري  لشيخ) شقة رقم)

 لناضور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: أمين) مسكين   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد مسكين أمين عنو نه) ()حي)

 حركاشا)62111) لناظور  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد مسكين أمين عنو نه) ()حي)

أحركاشا))62111) لناظور  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)8))6نا6ر)

2122)تحت رقم)14).

7(4I

د6و ن  مين بر دة

YMSA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

د6و ن  مين بر دة

 Bd. Yacoub(El(Mansour, ,(78

 Rés.ELBAIDA, Imm.J ,1er(et

 3ème(étage, Casablanca 178,

Bd. Yacoub(El(Mansour, Rés.

 ELBAIDA, Imm.J ,1er(et 3ème

 étage, Casablanca، 20026،

CASABLANCA  ملغرب

YMSA  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 7) زنقة  

غود حي  ملستشفيات  لد ر لبيضاء 

7) زنقة  غود حي  ملستشفيات 

 لد ر لبيضاء 21361  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

تعيين مسيف  د6د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.69627

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تم تعيين) 15)غشت)  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 

 رنيت عبد  لرحيم كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (8 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)818854.

7(5I

FINCOSA MARRAKECH

ARAB MAROC BATIMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 
رقية عمارة 81) بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 41111، مر كش 
 ملغرب

  ARAB MAROC BATIMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل رقم 
3 عملية  سو ق  لسالم باب دكالة - 

41111 مر كش  ملغرب.
تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2726(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (21(9 نونبف) ((3  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 

 لعز وي  هدى محمد كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
شتنبف) (13 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

)212)تحت رقم)71)27).
7(6I

FLASH ECONOMIE

TECHEMICS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

TECHEMICS شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  زنقة 
تقي  لد6ن درج أ طابق 3 شقة 6) 
حي  ملستشفيات - 21111   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
528263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (24

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TECHEMICS

غرض  لشركة بإ6جاز):)تكنولو يا)

 ملعلومات))مبفمج)،)محلل)،)مصمم().

عنو ن  ملقر  ال تماعي):))زنقة تقي)

حي) ((6 شقة) (3 طابق) أ  درج   لد6ن 

 ملستشفيات)-)21111)) لد ر  لبيضاء)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: بلعباس) بدر  (  لسيد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) ()) بلعباس  بدر  (  لسيد)

3)شقة) زنقة تقي  لد6ن درج أ طابق)

21111) لد ر) حي  ملستشفيات) ((6

 لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) ()) بلعباس  بدر  (  لسيد)

3)شقة) زنقة تقي  لد6ن درج أ طابق)

21111) لد ر) حي  ملستشفيات) ((6

 لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (2 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)817925.

7(7I
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SYNERGIE EXPERTS

REBOOT SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

SYNERGIE EXPERTS
49، زنقة  ون  وريس، حي غوتييه 

، 21211،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
REBOOT SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي )) زنقة 

أبو قاسم قطباري )) زنقة أبو قاسم 
قطباري 21151  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.394975

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( 6ونيو) (31 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد))ة()زهرة سقاط)31 
حصة   تماعية من أصل)31)حصة)
محمد  ملهدي) )ة() ) لسيد) لفائدة)

بر دة بتاريخ)31)6ونيو))212.
 41 )ة()غيتة بر دة) تفويت  لسيد)
حصة   تماعية من أصل)41)حصة)
محمد  ملهدي) )ة() ) لسيد) لفائدة)

بر دة بتاريخ)31)6ونيو))212.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 (3 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)88)818.
7(8I

CORPORATE AUDIT GROUP

AB DESIGN
إعالن متعدد  لقر ر ت

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد  ملومن،  لطابق 
 لخامس، رقم 22 ، 21111، 

casablanca(maroc
AB DESIGN »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: إقامة 
د6ار  ألمل، مجمع سكني )، عمارة 
4،  لطابق  لثاني، رقم 2)،  ماعة 
د ر بوعزة، نو صر،  - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(73669
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاذ) (2122 6نا6ر) (31  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)).:) لذي 6نص على ما6لي:)
كشريك) فود د  6حيى  قبول  لسيد 

 د6د
قر ر رقم)2.:) لذي 6نص على ما6لي:)
حصة) (2.111  ملصادقة على تفويت)
  تماعية لفائدة  لسيد 6حيى فود د

قر ر رقم)3.:) لذي 6نص على ما6لي:)
 ملو فقة على  ستقالة  ملسيف  لحالي)

للشركة
قر ر رقم)4.:) لذي 6نص على ما6لي:)
كمسيف) فود د  6حيى  تعيين  لسيد 
رقم) تعريف  )بطاقة  للشركة)  د6د 
مع) محدودة  غيف  ملدة  ()BK7(4853

 ميع  لصالحيات
قر ر رقم)5.:) لذي 6نص على ما6لي:)
صياغة  لقانون  ألسا�سي) إعادة 

للشركة)
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)

 لحصص
بند رقم)8:) لذي 6نص على ما6لي:)

 لرأسمال
على) 6نص  28:) لذي  رقم) بند 

ما6لي:)تعيين  ملسيف6ن
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1298)8.
7(9I

KAMAR BENOUNA

CODSHOP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
CODSHOP  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 7  قامة 
ر مي زنقة سبتة  لطابق  لثاني مكت4 
رقم 8 - 21591  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
529793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. CODSHOP
موضوع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
 لشركة في د خل  ملغرب و في  لخارج)
لالحكام) لالمتثال  حس4  القتضاء)
 لقانونية و  لتنضيمية  لخاصة بهده)

 النشطة)
-)تطوير و  د رة منصة نكنولو ية)

و  ميع  النشطة د ت  لصلة).
7) قامة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
ر مي زنقة سبتة  لطابق  لثاني مكت4)
رقم)8 - 21591) لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (11 (: محمد  لصفر وي)  لسيد 

بقيمة)11))درهم.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
محمد  لصفر وي)  لسيد 
و شنطن) زنقة  ((1 عنو نه) ()
 21211  9 رقم)  لطابق  لثاني شقة 

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
محمد  لصفر وي)  لسيد 
و شنطن) زنقة  ((1 عنو نه) ()
 21211  9 رقم)  لطابق  لثاني شقة 

 لد ر لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)2)11)8.

721I

MATAHRI ABDERRAHIM

FANNATION 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
15) زنقة وليلي حي  لسالم بركان ، 

63311، بركان  ملغرب
 FANNATION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 54 
زنقة  الطالل حي  ملسيفة بركان - 

63311 بركان  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

792(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( ماي) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
((: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FANNATION
مقاول) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

أعمال متنوعة
مقاول نجار معدن  ألملنيوم

 الستف د و لتصد6ر.
 54 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- بركان) حي  ملسيفة  زنقة  الطالل 

63311)بركان  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: معرض) عصام   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيد عا6دي سعيد):))511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
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و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () معرض  عصام   لسيد 
زنقة و دة رقم)67)حي  لهناء)سيدي)

سليمان)63311)بركان  ملغرب.
عنو نه) () سعيد  عا6دي   لسيد 
 63311 بركان) زكزل  تز غين  دو ر 

بركان  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () سعيد  عا6دي   لسيد 
 63311 بركان) زكزل  تز غين  دو ر 

بركان  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6وليوز) ((4 بتاريخ) (  البتد ئية ببفكان)

)212)تحت رقم)416/2021.

72(I

L’UNIVERS DU LUMINAIRE

L›UNIVERS DU LIMINAIRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

L›UNIVERS DU LUMINAIRE
7)) شارع إبن  ملنيف، إقامة  لزرقة، 

 لطابق  ألول،  لشقة رقم 2 
 ملعاريف ، ، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
 L›UNIVERS DU LIMINAIRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 7)) شارع 
إبن  ملنيف، إقامة  لزرقة،  لطابق 
 ألول،  لشقة رقم 2  ملعاريف ، - 

21111  لد ر لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.515637

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)21)د نبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»7)))شارع إبن  ملنيف،)إقامة  لزرقة،)
 لطابق  ألول،) لشقة رقم)2) ملعاريف)
21111) لد ر لبيضاء) ملغرب«) (- (،
إ6ميليون،حي) سانت  شارع  (((« إلى)
21111) لد ر لبيضاء)) (- ال يفوند)

 ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ ( بالد ر  لبيضاء)   لتجارية 
 24)6نا6ر)2122)تحت رقم)819533.
722I

FISCALITY CONSULTING CENTER

  STE BRIGHT SOLUTIONS
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 STE(BRIGHT(SOLUTIONS  SARL
AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لكرم رقم 93 تاحناوت مر كش - 

41111 مر كش  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.876((

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) (2122 6نا6ر) ((7  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 STE BRIGHT  لشريك  لوحيد)
مبلغ) ( (SOLUTIONS  SARL AU
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
رقم) تجزئة  لكرم  مقرها  إل تماعي 
 41111 (- مر كش) تاحناوت  (93
:) سباب) ل) نتيجة  مر كش  ملغرب 

خاصة.
تجزئة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
(- مر كش) تاحناوت  (93 رقم)  لكرم 

41111)مر كش  ملغرب.)
و عين:

) 6زم و عنو نه) ()  لسيد)ة() 6وب)
تاحناوت) (93 رقم) تجزئة  لكرم 
مر كش  ملغرب) (41111 مر كش)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (3( بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32365).
723I

FLASH ECONOMIE

ISGA CASABLANCA
شركة  ملساهمة

رفع رأسمال  لشركة

ISGA CASABLANCA
شركة  ملساهمة بمجلس  إلد رة

مقرها  ال تماعي :277 شارع بئف 
 نزر ن معاريف  لد ر  لبيضاء
رأسمالها:638.511.)) درهم

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
 312449:

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ بتاريخ)29)نونبف))212)قرر):

رأس  ملال  لنقدي) قيمة  رفع 
إلى) درهم  (((.638.511 من) (

ً
نقد 

 (1 بإصد ر) درهم  (((.639.511
بقيمة) منها  لكل  أولوية  ذ ت  أسهم 

 سمية)11))درهم.
مع) تحد6ث  لنظام  ألسا�سي 
مر عاة  لقر ر ت)) الستثنائية  ملتخذة)

.
ً
سابقا

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 5 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)817231.
724I

ste(cofiguer(sarl

 SOCIETE BUREAU ETUDES
TECHNIQUES GUERCIF
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
 SOCIETE BUREAU ETUDES

TECHNIQUES GUERCIF  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
محمد  لخامس عمارة زر د رقم 17) 

- 11)35  رسيف  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.325

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( د نبف) (19 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
فوزي) محمد  )ة() تفويت  لسيد)
من) حصة   تماعية  ((1  زرو ل)
)ة() ) لسيد) حصة لفائدة) ((1 أصل)
عبد  لغفور)) زرو ل بتاريخ)19)د نبف)

.212(
6وسف  زرو ل) )ة() تفويت  لسيد)
 (1 أصل) من  حصة   تماعية  ((1
حصة لفائدة)) لسيد))ة()عبد  لغفور))

 زرو ل بتاريخ)19)د نبف))212.
عائشة  زرو ل) )ة() تفويت  لسيد)
 6 أصل) من  حصة   تماعية  (6
حصة لفائدة)) لسيد))ة()عبد  لغفور))

 زرو ل بتاريخ)19)د نبف))212.
 5 )ة() مال  زرو ل) تفويت  لسيد)
حصة) (5 حصة   تماعية من أصل)
عبد  لغفور)) )ة() ) لسيد) لفائدة)

 زرو ل بتاريخ)19)د نبف))212.
 5 )ة() لهام  زرو ل) تفويت  لسيد)
حصة) (5 حصة   تماعية من أصل)
عبد  لغفور)) )ة() ) لسيد) لفائدة)

 زرو ل بتاريخ)19)د نبف))212.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 البتد ئية بجرسيف))بتاريخ)27)6نا6ر)

2122)تحت رقم)1238/2021.
725I

ste(cofiguer(sarl

STE AIT FAQUOUSSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc

STE AIT FAQUOUSSE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : حي 
 لشويبف 2 رقم 8  لقطعة 81) - 
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11)35  رسيف  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.21(1/4-433

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (212( د نبف) (24 في)  ملؤرخ 
شركة) (STE AIT FAQUOUSSE حل)
مبلغ) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن) درهم  ((1.511 رأسمالها)
رقم) (2 مقرها  إل تماعي حي  لشويبف)
11)35) رسيف)  -  (81 8) لقطعة)

 ملغرب نتيجة للم تحقق  ي ربح.
و عين:

و) كرماط  ( حميد)  لسيد)ة()
 35(11  2 حي  لشويبف) عنو نه) ()
)ة() كمصفي)  رسيف  ملغرب 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
حي) وفي  (212( د نبف) (24 بتاريخ)
 -  (81 8) لقطعة) رقم) (2  لشويبف)

11)35) رسيف  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بجرسيف))بتاريخ)25)6نا6ر)

2122)تحت رقم)1236/2021.
726I

ste(cofiguer(sarl

STE AHMED MAAMRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
STE AHMED MAAMRI شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي :  مللك 

 ملسمى تجزئة ملوية رقم ) حي شويبف  
- 11)35  رسيف  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.9(7
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 1))د نبف)  ملؤرخ في)
STE AHMED MAAMRI)شركة ذ ت)
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها) وعنو ن  درهم  ((1.111

 إل تماعي  مللك  ملسمى تجزئة ملوية)
رقم)))حي شويبف))-)11)35) رسيف)

 ملغرب نتيجة للم تحقق  ي ربح.
و عين:

و) ( معمري) ( زكرياء)  لسيد)ة()
عنو نه) ()تجزئة ملوية رقم)) 11)35 
)ة() كمصفي)  رسيف  ملغرب 

للشركة.
معمري)) ( عبد  لرحيم)  لسيد)ة()
 ( رقم) ملوية  تجزئة  عنو نه) () و 
كمصفي) 11)35) رسيف  ملغرب 

)ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
وفي  مللك) (212( د نبف) ((1 بتاريخ)
 ملسمى تجزئة ملوية رقم)))حي شويبف))

- 11)35) رسيف  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بجرسيف))بتاريخ)25)6نا6ر)

2122)تحت رقم)1237/2021.

727I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE BATE FRERES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع  لفد ء تجزئة سميفة تاونات  
34111   ملغرب تاونات، 34111، 

تاونات  ملغرب
STE BATE FRERES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي : بوهودة 

 ملركز تاونات - 34111 تاونات 
 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.979
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 1))غشت)  ملؤرخ في)
ذ ت) شركة  (STE BATE FRERES
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها) وعنو ن  درهم  (61.111
تاونات) بوهودة  ملركز   إل تماعي 
ل-) نتيجة  تاونات  ملغرب  (34111  -

تو لي  لخسائر).

مال) ر س  تجاوزت  -) لخسائر 
 لشركة).
و عين:

و) ( ) ملغناوي) ناصر)  لسيد)ة()
بوهودة)) دو ر  لز وية  عنو نه) ()
)ة() تاونات  ملغرب كمصفي) (34111

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
وفي بوهودة) (212( 3))غشت) بتاريخ)
 ملركز تاونات)-)34111)تاونات  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) (  البتد ئية بتاونات)

2122)تحت رقم)11/2022.
728I

FLASH ECONOMIE

ISGA CASABLANCA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

ISGA CASABLANCA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

مقرها  ال تماعي :277 شارع بئف 
 نزر ن معاريف  لد ر  لبيضاء

رأسمالها:11.111) درهم
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

 312449:
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ بتاريخ)14)نونبف))212)قرر):
من) مال  لشركة  رأس  رفع 

11.111))درهم إلى)638.511.))
من  لنظام) (7 تعد6ل  لفصل)

 ألسا�سي للشركة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 18 بتاريخ) بالد ر لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم))81358.
729I

ste(cofiguer(sarl

STE R.BOX GUER  
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
  STE R.BOX GUER شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

ملك عبدهللا رقم 31  لطابق  لسفلي 

 رسيف - 11)35  رسيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
 EN : رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري

COURS

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE ( ( (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.R.BOX GUER

- شغال) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

مختلفة  و  لبناء)

- شغال  لصباغة)

-د6كور ثالثي  البعاد.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

ملك عبدهللا رقم)31) لطابق  لسفلي)

 رسيف)-)11)35) رسيف  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

11.111,11))درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (:  لسيد سعيد  مطيطو)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد سعيد  مطيطو عنو نه) ()

 35(11 حمرية  رسيف) حي 

 رسيف  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد سعيد  مطيطو عنو نه) ()

 35(11 حمرية  رسيف) حي 

 رسيف  ملغرب.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بجرسيف))بتاريخ)26)6نا6ر)

2122)تحت رقم)1242/2022.
731I

FLASH ECONOMIE

ISGA CASABLANCA
إعالن متعدد  لقر ر ت

ISGA CASABLANCA
شركة  ملساهمة بمجلس  إلد رة

مقرها  ال تماعي :277 شارع بئف 
 نزر ن معاريف  لد ر  لبيضاء
رأسمالها:638.511.)) درهم

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري :  
312449

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ بتاريخ)4)نونبف))212)قرر):

-تحويل  لشكل  لقانوني للشركة)
إلى شركة  ملساهمة بمجلس  إلد رة)

رئيس  ملد6ر  لعام):توحيد شتيوي)
ذو  لجنسية  لفرنسية  لحامل لجو ز)

(3AB63273(لسفر رقم 
و لتسمية) تعد6ل  لكائن  6تم  لن 
و ملدة و ملكت4  ملسجل وتاريخ إغالق)
ومساهمي  لشركة) سنتها  ملالية 

بسب4  لتحول إلى شركة مساهمة
كأول أعضاء) ( يعين  لجمع  لعام)
سنو ت) ()6( مجلس إد رة ملدة ست)
نها6ة  لجمع  لعام  لعادي) في  تنتهي 
 لذي سيصادق على  لبيانات  ملالية)

للسنة  ملنتهية في))3)د نبف)2127:
 Maghreb( Private( Equity
مسؤولية) ذ ت  شركة  (Fund IV
محدودة بمو 4 قانون لوكسمبورغ)
 Parc (، (75 ،)ويقع مكتبها  ملسجل في)
في) مسجلة  (d’Activité( ،( L.8308
تحت) لوكسمبورغ  لتجاري  سجل 
رقم)B2(8489)ويمثلها  لسيد محمد)

إبر هيم  لجاي)،
 Maghreb(Private(Equity(Fund
محدودة) خاصة  شركة  (، (IV LLC
باألسهم بمو 4 قانون موريشيوس)
في  لطابق) مكتبها  ملسجل  ويقع  (،
 لخامس)،)باركلي و رف)،)ووترفرونت)
،) مهورية) بورت لويس) (، لو كود ن)
سجل) في  مسجلة  (، موريشيوس)

رقم) تحت  موريشيوس  شركات 

ممثلة بقلم  لسيد فريد) (، ((49678

بن  لفضيل

شركة) (AfricInvest( Morocco (،

بمو 4  لقانون  ملغربي) مساهمة 

6قع مكتبها  لرئي�سي في ز وية شارع) (،

عبد  لرز ق) وعلي  تشاركي  أحمد 

(، ،) لد ر  لبيضاء)  لطابق  لثاني)

للد ر) في  لسجل  لتجاري  مسجلة 

 لبيضاء)تحت رقم)456369)،)ويمثلها)

 لسيد محمد إبر هيم  لجاع)،

فرن�سي) (، شتيوي) توحيد   لسيد 

 (977 أكتوبر) ((2 ولد في) (،  لجنسية)

طريق) (9 في) ويقيم  (، بصفاقس)

(- بيالنكور) بولوني  (92(11 (، الرين)

رقم) وحامل  و ز  لسفر  (، فرنسا)

،((3AB63273

مغربي) (، د6وري) محمد   لسيد 

 (949 6نا6ر) (( في) ولد  (،  لجنسية)

59)لوطيسمنت ال) ،)ويقيم في) بفاس)

(، كاليفورني بالد ر  لبيضاء) (2 كولين)

رقم) بطاقة  لهوية  لوطنية  ويحمل 

.Q5244

يعين  لجمع  لعام  ملدقق  لقانوني)

ملدة ثالث))3()سنو ت مالية تنتهي في)

نها6ة  ال تماع  لعام  لعادي  لذي)

سيو فق على حسابات  لسنة  ملالية)

 ملنتهية في))3)د نبف)2124:

Fidaroc Grant Thornton

6مثلها  لسيد فيصل مكو ر وسيتم)

 ((6385  آلن تقسيم رأس  ملال إلى)

(، درهم لكل منها) ((11 سهًما بقيمة)

و ميعها من نفس  لفئة ومدفوعة)

على) توزيعها  و لتي سيتم  (، بالكامل)

 ملالك  لحاليين لألسهم)،)وفًقا لنسبة)

تبادل سهم و حد.)لحصة و حدة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (4 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)814393.

73(I

nador(conseil(sarl(au

MAR CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

nador(conseil(sarl(au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
MAR CAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي ملتقى 

شارع  لجز ئر و شارع  لزرقطوني رقم 
46 - 62111  لناظور  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((873
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)7))6نا6ر)2122)تم))تحويل))
للشركة)  ملقر  ال تماعي  لحالي 
شارع) و  شارع  لجز ئر  »ملتقى  من)
 لزرقطوني رقم)46 - 62111) لناظور)
 ملغرب«)إلى)»حي  ملطار عمارة ود د6ة)
 62111 (- ( سكينة) تجزئة   لصباح 

 لناظور)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)25)فبف 6ر)

2122)تحت رقم)51).

732I

nador(conseil(sarl(au

JABA-TRAD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

nador(conseil(sarl(au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
JABA-TRAD شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
موسكو رقم 14  لطابق  لثاني 
 لشقة رقم 14 لعري  لشيخ  - 

62111  لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

JABA- (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TRAD

غرض  لشركة بإ6جاز):))-) ستيف د)

وبيع  ملنتجات  لغذ ئية) وتصد6ر 

)أغذ6ة عامة)...(

-) ستيف د وتصد6ر وبيع  ال هزة) (

ومو د) و ال هزة  ملنزلية   إللكتفونية 

ومستحضر ت  لتجميل)  لبناء)

و لتنظيف و ملنسو ات وغيفها.)إلخ

)-) ستيف د وتصد6ر وتجارة  لحبوب)

و لبقوليات.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

موسكو رقم)14) لطابق  لثاني  لشقة)
 62111 (- ( لعري  لشيخ) (14 رقم)

 لناظور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: ( بشيفي) سعيد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد عبد  لقادر  لجابري):))511 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () ( بشيفي)  لسيد سعيد 
تجزئة  ملسيفة))62911)ز 6و)) ملغرب.

عبد  لقادر  ابري))  لسيد 

 62911 حي معمل  لسكر) عنو نه) ()
ز 6و)) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () ( بشيفي)  لسيد سعيد 
تجزئة  ملسيفة))62911)ز 6و  ملغرب

عبد  لقادر  ابري)  لسيد 

 62911 حي معمل  لسكر) عنو نه) ()
ز 6و  ملغرب.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)9))6نا6ر)

2122)تحت رقم)5)).

733I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

ذي د 6لي باكري

THE DAILY BAKERY 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع  ملغرب  لعربي رقم 2  لطابق 

 ألول تطو ن ، 93111، تطو ن 

 ملغرب

 THE DAILY ذي د 6لي باكري

BAKERY  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

طهر ن زنقة ) رقم 8 تطو ن  - 

93111 تطو ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23747

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تقرر حل) 27)د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 THE DAILY باكري) د 6لي  ذي 

 (11.111 مبلغ رأسمالها) ( ( (BAKERY

مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
تطو ن)) (8 رقم) (( زنقة) شارع طهر ن 

ل) نتيجة  تطو ن  ملغرب  (93111  -

مو صلة) على  لعدم  لقدرة  نتيجة  (:

 لنشاط  لتجاري..

و حدد مقر  لتصفية ب شارع عبد)

خولة  لطابق) إقامة  بنونة   لسالم 

 93111 (- تطو ن) (( رقم)  ألر�سي 

تطو ن  ملغرب.)

و عين:

 JOSEP   DURAN  لسيد)ة()

حي بوزغالل) و عنو نه) () (FAMADA

 93211 ( مضيق) أسميف  سد  طريق 

 ملضيق  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((1 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

2122)تحت رقم)1381.

734I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

 ENTREPRISE FANIS DE

CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS

34 زنقة زمزم إقامة زمزم مكت4 رقم 

8، 4111)،  لقنيطرة  ملغرب

 ENTREPRISE FANIS DE

CONSTRUCTION شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

 A2 وعنو ن مقرها  إل تماعي بلوك
رقم )22  ملغرب  لعربي - 4111) 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

48745

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (21(8 6نا6ر) ((8

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 ENTREPRISE FANIS DE  :

.CONSTRUCTION

-أعمال) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبناء)و لتشييد.

- لتجارة.

 A2(عنو ن  ملقر  ال تماعي):)بلوك
 (4111 (- )22) ملغرب  لعربي) رقم)

 لقنيطرة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: فركاني سفيان)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () سفيان  فركاني   لسيد 

 ORMVAG(،(شارع عالل  بن عبد هللا

سيدي قاسم) ((6111 سيدي قاسم)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () سفيان  فركاني   لسيد 

 ORMVAG(،(شارع عالل  بن عبد هللا

سيدي قاسم) ((6111 سيدي قاسم)

 ملغرب

(- بتاريخ) ( تم  إل6د ع  لقانوني ب-)

تحت رقم)-.

735I

BIG TRONIC

BIG TRONIC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

BIG TRONIC

تجزئة ر�سى  لرقم  2) ، 23111، 

بني مالل  ملغرب

BIG TRONIC شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي ميز نين 
رقم )1  لطابق  لسفلي  قامة حرية 

5 شارع محمد  لخامس  - 23111 

بني مالل  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.86(5

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) (212( 6نا6ر) (26  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 لشريك  لوحيد)BIG TRONIC))مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
 1( رقم) ميز نين  مقرها  إل تماعي 
5)شارع)  لطابق  لسفلي  قامة حرية)
بني مالل) (23111 (- ( محمد  لخامس)

 ملغرب نتيجة ل):)كوفيد.
و حدد مقر  لتصفية ب ميز نين)
)1) لطابق  لسفلي  قامة حرية) رقم)
5)شارع محمد  لخامس))-)23111)بني)

مالل  ملغرب.)
و عين:

و) مهر وي  ( ( محمد)  لسيد)ة()
  (2 ( ر�سى  لرقم) تجزئة  عنو نه) ()
23111)بني مالل  ملغرب كمصفي))ة()

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)13)مارس)

)212)تحت رقم)239.
736I

SYNERGIE EXPERTS

REBOOT SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف نشاط  لشركة

SYNERGIE EXPERTS
49، زنقة  ون  وريس، حي غوتييه 

، 21211،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
REBOOT SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  ال تماعي )) زنقة 

أبو قاسم قطباري )) زنقة أبو قاسم 
قطباري 21151  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.394975

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تغييف) (212( 6ونيو) (31  ملؤرخ في)
نشاط  لشركة من)»قاعة للرياضة و)
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 ليوغا«)إلى)»مقهى و مطعم«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (3 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)88)818.

737I

GHAZIR COMPTA PRO

TRIFO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO

 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TRIFO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 

 شجار  لنخيل  لثمانية رقم 3) 
زنقة عائشة  ليز مر كش - 41111 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2(635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (13

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

.TRIFO(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

:) لنقل) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لسياحي.

:) قامة) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 (3 رقم)  شجار  لنخيل  لثمانية 
 41111 (- زنقة عائشة  ليز مر كش)

مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد كمال  كر م):))111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () كمال  كر م   لسيد 

م  لرباط) ح ي  (66 رقم) (3 ج) بلوك 

1111)) لرباط  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () كمال  كر م   لسيد 

م  لرباط) ح ي  (66 رقم) (3 ج) بلوك 

41111) لرباط  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (14 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)476)3).

738I

MATAHRI ABDERRAHIM

TRANS TAHTAHA
إعالن متعدد  لقر ر ت

MATAHRI ABDERRAHIM

15) زنقة وليلي حي  لسالم بركان ، 

63311، بركان  ملغرب

TRANS TAHTAHA »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 4) 

زنقة بني ؤكالن حي  لعيون بركان - 

63311 بركان  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.6127

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

)212)تم  تخاذ) )))غشت)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

على) 6نص  )1:) لذي  رقم) قر ر 

331)حصة من  لسيد) ما6لي:)تفويت)

لبطاقة) 6اسين  لحامل  مختاري 

 FA(3(((2 رقم)  لتعريف  لطنية 

لحدودي  حمد  لحامل)  لى  لسيد 

رقم)) لبطاقة  لتعريف  لطنية 

.FA73357

على) 6نص  12:) لذي  رقم) قر ر 
331)حصة من  لسيد) ما6لي:)تفويت)
لبطاقة) عبد  لحق  لحامل  معروفي 
 FA(57155 ( رقم)  لتعريف  لطنية 
عبد  الله  لحامل) بلدي   لى  لسيد 
رقم)) لبطاقة  لتعريف  لطنية 

Z481723
على) 6نص  13:) لذي  رقم) قر ر 
ما6لي:) ملو فقة على  ستقالة  ملد6ر)
عبد  لحق  لحامل) معروفي   لسيد 
رقم)) لبطاقة  لتعريف  لطنية 
وتعيين  لسيد لحدودي) (FA(57155
لبطاقة  لتعريف)  حمد  لحامل 
 لطنية رقم))FA73357)كمسيف  د6د)

لشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)
تفويت)331)حصة من  لسيد مختاري)
لبطاقة  لتعريف) 6اسين  لحامل 
FA(3(((2) لى  لسيد) رقم)  لطنية 
لبطاقة) لحدودي  حمد  لحامل 
 FA73357 ( رقم)  لتعريف  لطنية 
تفويت)331)حصة من  لسيد معروفي)
عبد  لحق  لحامل لبطاقة  لتعريف)
FA(57155) لى  لسيد) (  لطنية رقم)
لبطاقة) عبد  الله  لحامل  بلدي 

Z481723((لتعريف  لطنية رقم 
بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)
تفويت)331)حصة من  لسيد مختاري)
لبطاقة  لتعريف) 6اسين  لحامل 
FA(3(((2) لى  لسيد) رقم)  لطنية 
لبطاقة) لحدودي  حمد  لحامل 
 FA73357 ( رقم)  لتعريف  لطنية 
تفويت)331)حصة من  لسيد معروفي)
عبد  لحق  لحامل لبطاقة  لتعريف)
FA(57155) لى  لسيد) (  لطنية رقم)
لبطاقة) عبد  الله  لحامل  بلدي 

Z481723((لتعريف  لطنية رقم 
بند رقم)1):) لذي 6نص على ما6لي:)
 ملو فقة على  ستقالة  ملد6ر  لسيد)
لبطاقة) عبد  لحق  لحامل  معروفي 
 FA(57155 ( رقم)  لتعريف  لطنية 
لحدودي  حمد) وتعيين  لسيد 
 لحامل لبطاقة  لتعريف  لطنية رقم))

FA73357)كمسيف  د6د لشركة

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)71/2022.
739I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE AUTO ECOLE MSSASSA
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع  لفد ء تجزئة سميفة تاونات  
34111   ملغرب تاونات، 34111، 

تاونات  ملغرب
 STE AUTO ECOLE MSSASSA
SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر كد6ة 

 لغيف ن  ماعة مساسة تيسة 
تاونات - 34111 تاونات  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2135

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 AUTO ECOLE MSSASSA SARL

.AU
-سيارة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

تعليم  لسياقة.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)دو ر كد6ة)
 لغيف ن  ماعة مساسة تيسة تاونات)

- 34111)تاونات  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 لسيد  لزغبة عبد  لكبيف):))111.) 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عبد  لكبيف)  لسيد  لزغبة 
عنو نه) ()دو ر  ملصابحة  وطا بوعبان)

تيسة))34111)تاونات  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لكبيف)  لسيد  لزغبة 
دو ر  ملصابحة  وطا) عنو نه) ()
بوعبان تيسة))34111)تاونات  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) (  البتد ئية بتاونات)

2122)تحت رقم)4).

741I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE  EVENT MANAGEMENT
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع  لفد ء تجزئة سميفة تاونات  
34111   ملغرب تاونات، 34111، 

تاونات  ملغرب
 STE  EVENT(MANAGEMENT

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
محمد  لخامس طريق فاس تاونات - 

34111 تاونات  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2137
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
  STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.EVENT MANAGEMENT SARL

غرض  لشركة بإ6جاز):)-)مقهى
-)مأكوالت خفيفة.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
محمد  لخامس طريق فاس تاونات)-)

34111)تاونات  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
511)حصة) ( (:  لسيد با و محمد)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (:  لسيد  لحجام عبد  لنبي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () محمد  با و   لسيد 

فاس)31111)فاس  ملغرب.
عبد  لنبي)  لسيد  لحجام 
 34111 تاونات) وليد  بني  عنو نه) ()

تاونات  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () محمد  با و   لسيد 

فاس)31111)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) (  البتد ئية بتاونات)

2122)تحت رقم)5).
74(I

CDH AUDIT ET CONSEILS

AESIS ADVISORY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
AESIS ADVISORY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي :  قامة 

روماندي A تقاطع شارع بئف  نزر ن 
وشارع ليبيا  لطابق  لخامس شقة 
رقم 75  - 21371  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.34647(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (212( نونبف) (29  ملؤرخ في)

ذ ت) شركة  (AESIS ADVISORY

رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

تقاطع) (A  إل تماعي  قامة روماندي)

شارع بئف  نزر ن وشارع ليبيا  لطابق)

 21371  -   75 رقم) شقة   لخامس 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة لفقد ن)

ر س  ملال.

و عين:

و) ) لهادي  سعيد)  لسيد)ة()

عين) (2 تجزئة حمرية) ((5 ( عنو نه) ()

21152) لد ر  لبيضاء)) (  لذئاب)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

وفي  قامة) (212( د نبف) (3( بتاريخ)

بئف  نزر ن) تقاطع شارع  (A روماندي)

شقة) ليبيا  لطابق  لخامس  وشارع 

21371) لد ر  لبيضاء)  -   75 رقم)

 ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)1946)8.

742I

MOORISH

DEBONHEUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال 6اقوت  لطابق 5 شقة د 

، 21181،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

DEBONHEUR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة عبد 

 لكريم  لخطابي إقامة  و د  لعمارة 

19)  لشقة 43  لطابق 3 كليز  - 

41111 مر كش  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2962782

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (24

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DEBONHEUR

مشغل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

مطعم

تنشيط.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)زنقة عبد)

 لكريم  لخطابي إقامة  و د  لعمارة)

(- ( كليز) (3 43) لطابق) 19)) لشقة)

41111)مر كش  ملغرب).

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: ثيام) محمدو  ثور   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيدة كوليبالي كادي  ريان):))511 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد ثور محمدو ثيام عنو نه) ()

مالي)41111)مالي مالي.

كادي  ريان) كوليبالي   لسيدة 

 41111 ساحل  لعاج) عنو نه) ()

ساحل  لعاج ساحل  لعاج.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد ثور محمدو ثيام عنو نه) ()

مالي)41111)مالي مالي

كادي  ريان) كوليبالي   لسيدة 

 41111 ساحل  لعاج) عنو نه) ()

ساحل  لعاج ساحل  لعاج

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (3( بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)-.

743I
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FISCALITY CONSULTING CENTER

LABO AL OUROUD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
LABO AL OUROUD شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة رقم 
52)2 أسكجور ، منارة  - 41111 

مر كش  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.53333

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)28)أكتوبر))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
منارة)) (، أسكجور) (2(52 »تجزئة رقم)
د ر) (« إلى) مر كش  ملغرب«) (41111  -
 لسالم سعادة))متجر رقم)74))مكرر))

- 41111)مر كش)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (12 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

2122)تحت رقم)32483).

744I

Immofid

GRIFO TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
GRIFO TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 96 شارع 

آنفا  لطابق 9 شقة رقم )9  قامة 

 لربيع آنفا - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

53142(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 GRIFO(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.TRANS

نقل) (- (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع

-)مقاول في أعمال  إلشهار.

-)مقاول في أعمال  لبناء) ملختلفة..

96)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

)9) قامة) شقة رقم) (9 آنفا  لطابق)

21111) لد ر  لبيضاء) (- آنفا)  لربيع 

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد)) لرد د بن  سليمة):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

بن  سليمة) ) لرد د   لسيد)

أحمر) دو ر  ليساسفة  عنو نه) ()

21111) ملغرب  لد ر  لبيضاء.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بن  سليمة) ) لرد د   لسيد)

أحمر) دو ر  ليساسفة  عنو نه) ()

21111) ملغرب  لد ر  لبيضاء.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1539)8.

745I

Immofid

VATIPRO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
VATIPRO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي   1)زنقة 

 لشر ردة  لطابق  لسفلي درب 
لوبيلة بوركون  - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
531(73

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((3
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.VATIPRO
غرض  لشركة بإ6جاز):)-)مقاول في)

أعمال  لبناء) ملختلفة.
-)مقاول في أعمال  إلشهار

)-)مقاول في كر ء) ليد  لعاملة.
1)زنقة) ( ( عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 لشر ردة  لطابق  لسفلي درب لوبيلة)
21111) لد ر  لبيضاء) (- ( بوركون)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لرد د بن  سليمة):))111.) 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

بن  سليمة)  لسيد  لرد د 
أحمر) دو ر  ليساسفة  عنو نه) ()

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
) سليمة) بن)  لسيد  لرد د 
أحمر) دو ر  ليساسفة  عنو نه) ()

21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1342)8.

746I

فيديسيف بسمة شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة د ت)

 لشريك  لوحيد

راسكو إيمو
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

فيديسيف بسمة شركة د ت 
 ملسؤولية  ملحدودة د ت  لشريك 

 لوحيد
تجزئة عثمان زنقة 2) رقم 39-37 
عين  لشق  لد ر  لبيضاء ، 21471، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
ر سكو إ6مو شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 64 عبد 
هللا  ملد6وني  لطابق ) رقم 2 درب 
عمر - 21191  لد ر  لبيضاء   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
531343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
:)ر سكو)  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

إ6مو.
:) النعاش) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعقاري.
عبد) (64 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
درب) (2 رقم) (( هللا  ملد6وني  لطابق)
عمر)-)21191) لد ر  لبيضاء)) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (:  لسيد  لر ئيس محمد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  لر ئيس محمد عنو نه) ())
عين) (285 رقم) (25 حي منظرونا زنقة)
 لشق))21471) لد ر  لبيضاء)) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لر ئيس محمد عنو نه) ())
عين) (285 رقم) (25 حي منظرونا زنقة)
 لشق))21471) لد ر  لبيضاء)) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1689)8.
747I

KHM CONSULTING

POWERSYS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

KHM CONSULTING
) زنقة   6ت  باعمر ن  ملمر ب 

 لطابق  الول   لرقم 16) تقاطع 
شارع محمد  لخامس و  ملقاومة ، 

21151،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
POWERSYS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 1)، زنقة 
 لحرية  لطابق  لثالث  لشقة 5 - 

21)21  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.394323

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (212( د نبف) (27 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

)لحري�سي) )ة()كريم) تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (511

)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  ((.111

 27 بتاريخ) عبد  لوهاب  ( كيفاني)

د نبف))212.

6اسمين)) )ة() تفويت  لسيد)

من) حصة   تماعية  (451 بنمو�سى)

) لسيد) لفائدة) حصة  ((.111 أصل)

 27 عبد  لوهاب بتاريخ) ( كيفاني) )ة()

د نبف))212.

6اسمين)) )ة() تفويت  لسيد)

من) حصة   تماعية  (51 بنمو�سى)

أصل)111.))حصة لفائدة)) لسيد))ة()

أسماء))كروم بتاريخ)27)د نبف))212.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1424)8.

748I

SOFINACTE

ANS CONFECTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL

 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.

 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

ANS CONFECTION شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 2 حي 

سيدي  لهادي. إقامة  لرحمة زو غة 

 لعليا - 31121 فاس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.65163

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تقرر حل) )3)د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

مبلغ) ( (ANS CONFECTION

وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)

حي سيدي) (2 مقرها  إل تماعي زنقة)

 لهادي.)إقامة  لرحمة زو غة  لعليا)-)

31121)فاس  ملغرب نتيجة ل):)أزمة)

 قتصاد6ة.

و حدد مقر  لتصفية ب زنقة)2)حي)

إقامة  لرحمة زو غة) سيدي  لهادي.)

 لعليا)-)FES 31121) ملغرب.)

و عين:

 لسيد)ة()محمد))ماهر و عنو نه) ()

 (5 شقة) (4 بلوك) (( إقامة  لو حة)

31151)فاس  ملغرب) ( طريق إ6موز ر)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق)

 ( :)إقامة  لو حة)  ملتعلقة بالتصفية)

بلوك)4)شقة)5))طريق إ6موز ر فاس

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)2)5.

749I

ARCHILIVING

ARCHILIVING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ARCHILIVING

إقامة مهدي بلوك ب  لطابق 2 

 لشقة 6 سيدي معروف ، 21231، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

ARCHILIVING شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 

مهدي بلوك ب  لطابق 2  لشقة 

6 سيدي معروف - 21231  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

462493

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2121 6ونيو) (((

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ARCHILIVING

غرض  لشركة بإ6جاز):)مهندس.

إقامة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

2) لشقة) ب  لطابق) بلوك  مهدي 

21231) لد ر) (- معروف) سيدي  (6

 لبيضاء) ملغرب).

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (11 ( (: ( مكروض) حمزة   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد حمزة مكروض))عنو نه) ()

حي) (8 3)شقة) زنقة الفو زيي طابق) (6

21111) لد ر  لبيضاء)  ملستشفيات)

 ملغرب).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد حمزة مكروض))عنو نه) ()

حي) (8 3)شقة) زنقة الفو زيي طابق) (6

21111) لد ر  لبيضاء)  ملستشفيات)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (7 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6ونيو)2121)تحت رقم)493).

751I
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مكت4  ملحاسبة  لصالحي

SOCIETE MOBAGRI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

مكت4  ملحاسبة  لصالحي

زنقة  ملد6نة  ملنورة عمارة  ليعقوبي 

 لطابق  لثالث  لشقة رقم 6 و دة ، 

61111، و دة   ملغرب

SOCIETE MOBAGRI شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

محمد  لخامس تجزئة  لياتني زنقة 

شباط رقم 25 - 61111 و دة 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.28657

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)14)د نبف))212)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»شارع محمد  لخامس تجزئة  لياتني)

25 - 61111)و دة) زنقة شباط رقم)

حشاد) فرحات  »شارع  إلى)  ملغرب«)

رقم)5) - 61111)و دة)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)))3.

75(I

مكت4  ملحاسبة  لصالحي

SOCIETE STRUCTURECAD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

مكت4  ملحاسبة  لصالحي

زنقة  ملد6نة  ملنورة عمارة  ليعقوبي 

 لطابق  لثالث  لشقة رقم 6 و دة ، 

61111، و دة   ملغرب

  SOCIETE STRUCTURECAD

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
 ملد6نة  ملنورة عمارة  ليعقوبي 
 لطابق  لثاني  لشقة رقم 3 - 

61111 و دة  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.36(99

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في))1)د نبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»زنقة  ملد6نة  ملنورة عمارة  ليعقوبي)
 لطابق  لثاني  لشقة رقم)3 - 61111 
و دة  ملغرب«)إلى)»ضهر ملحلة تجزئة)
 -  (3 رقم) (2 زنقة  لبهجة)  لفرح 

61111)و دة)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)337.
752I

KHM CONSULTING

POWERSYS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

KHM CONSULTING
) زنقة   6ت  باعمر ن  ملمر ب 

 لطابق  الول   لرقم 16) تقاطع 
شارع محمد  لخامس و  ملقاومة ، 

21151،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
POWERSYS  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 1)، زنقة 
 لحرية  لطابق  لثالث  لشقة 5 - 

21)21  لد ر لبيضاء  ملغرب.
تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.394323

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تم تعيين) 27)د نبف)  ملؤرخ في)
مسيف  د6د للشركة  لسيد)ة())كروم)

أسماء)كمسيف وحيد
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1424)8.
753I

Immofid

UPOL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
UPOL شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 96 شارع 
آنفا  لطابق 9 شقة رقم )9  قامة 
 لربيع آنفا - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
529999

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
.UPOL(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 
غرض  لشركة بإ6جاز):)-مقاول في)

أعمال)) لبناء) ملختلفة.
مو د  لبناء) -تسويق  ميع 

ومستلزماتها.
.

96)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
)9) قامة) شقة رقم) (9 آنفا  لطابق)
21111) لد ر  لبيضاء) (- آنفا)  لربيع 

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( ) سليمة) بن) ) لرد د   لسيد)
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

) سليمة)) بن) ) لرد د   لسيد)
أحمر)) دو ر  ليساسفة  عنو نه) ()

21111) ملغرب  لد ر  لبيضاء.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
) سليمة)) بن) ) لرد د   لسيد)
أحمر)) دو ر  ليساسفة  عنو نه) ()

21111) ملغرب  لد ر  لبيضاء
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1245)8.

754I

GHAZIR COMPTA PRO

BFH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
BFH شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة رحال 
 بن  حمد عمارة ب  ورغي  لطابق 
) رقم 8  ليز مر كش  - 41111 

مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(22197

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 6نا6ر) (24 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
عبد  لحفيض) )ة() تفويت  لسيد)
من) حصة   تماعية  ((.111  كر م)
أصل)111.))حصة لفائدة)) لسيد))ة()

كمال  كر م بتاريخ)24)6نا6ر)2122.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
فبف 6ر) (1( بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

2122)تحت رقم))3241).

755I



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2860

IBTI DOM

RIDA CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

IBTI DOM

  N° 8 2EME(ÉTAGE(RÉSIDENCE

 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE  ملغرب

RIDA CAR شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم)) 

 لرياض حي  لسالم بركان - 63311 

بركان  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3397

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

)212)تقرر حل) 18)د نبف)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

مبلغ) ( (RIDA CAR  لشريك  لوحيد)

وعنو ن) درهم  (51.111 رأسمالها)

مقرها  إل تماعي رقم))) لرياض حي)

 لسالم بركان)-)63311)بركان  ملغرب)

نتيجة ل):)نتيجة تصفية ود6ة.

و حدد مقر  لتصفية ب رقم)) 

 63311 (-  لرياض حي  لسالم بركان)

بركان  ملغرب.)

و عين:

 لسيد)ة()حمو)) حمد و عنو نه) ()

بركان) حي  لسالم  رقم))) لرياض 

)ة() كمصفي) بركان  ملغرب  (63311

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)62.

756I

كومافيد

SOCIETE ORITRANS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

كومافيد
1) شارع عبد هللا شفشاوني و دة ، 

61111، و دة  ملغرب
 SOCIETE ORITRANS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 3) زنقة 
 لبيدق و دة - 61111 و دة 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.3(277

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 6نا6ر) (13 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تومي) )ة() بر هيم  تفويت  لسيد)
 (11 حصة   تماعية من أصل) (51
حصة لفائدة)) لسيد))ة()6حي أشوقار)

بتاريخ)13)6نا6ر)2122.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)319.
757I

كومافيد

س
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

كومافيد
1) شارع عبد هللا شفشاوني و دة ، 

61111، و دة  ملغرب
س شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
و عنو ن مقرها  ال تماعي زنقة 
 لبندق رقم 3) و دة - 61111 

و دة .
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.3(277

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) (2122 6نا6ر) (13  ملؤرخ في)
 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«)إلى)»شركة)
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)

 لوحيد«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)319.

758I

مكت4  لدر سات  ملحاسباتية و لتسييف

STE ZARROUK FASHION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت4  لدر سات  ملحاسباتية 
و لتسييف

شارع محمد  لخامس عمارة بنطال4 
 لطابق  لثاني  ملكت4 رقم 6 ، 

11)35،  رسيف  ملغرب
  STE ZARROUK FASHION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مرآب 
رقم 35)  لقط4  لحضري غياطة 
 لقطاع 3)  - 11)35  رسيف 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
22(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (16
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. ZARROUK FASHION
تصنيع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
و  لتصد6ر-) -) الستيف د   ملالبس)
لصناعة  ملالبس) ورش  تشغيل 

 لجاهزة.
مرآب) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
غياطة) 35)) لقط4  لحضري  رقم)
11)35) رسيف)  -   (3  لقطاع)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 (11 ( (: زروق) فاطمة   لسيدة 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () زروق  فاطمة   لسيدة 
11)35) رسيف)   2 حي  لشوبيف)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () زروق  فاطمة   لسيدة 
11)35) رسيف)   2 حي  لشوبيف)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بجرسيف))بتاريخ)27)6نا6ر)

2122)تحت رقم)1246/2022.
759I

SOFINACTE

E.K CONSEIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.
 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
E.K CONSEIL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
فلسطين إقامة  لحرية عمارة 8 

 FES 31111 - شقة 8  لطابق  لر بع
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5272(
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) )3)د نبف)  ملؤرخ في)
 E.K شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
 (1.111 رأسمالها) مبلغ  ( (CONSEIL
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع)



2861 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

فلسطين إقامة  لحرية عمارة)8)شقة)

8) لطابق  لر بع)-)FES 31111) ملغرب)

نتيجة ل):)أزمة  قتصاد6ة.

عند) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

شركة)»SOFINACTE«)شارع عبدهللا)

 44 رقم) عمارة  ألبر ر   لشفشاوني 

مكت4)22) لطابق  لخامس)-)31111 

فاس  ملغرب.)

و عين:

و) ) لشجاع  عبد إلاله)  لسيد)ة()

 3 7) نس) شقة) (7 عمارة) عنو نه) ()

فاس) (31151 عين  لشقف) طريق 

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

عند) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 

شركة)»SOFINACTE«)شارع عبدهللا)

 44 رقم) عمارة  ألبر ر   لشفشاوني 

مكت4)22) لطابق  لخامس.)فاس

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)536.

761I

BOUYA CONSULTIN 2

NORATCO
إعالن متعدد  لقر ر ت

BOUYA(CONSULTIN 2

 AV(MLY(ABDELLAH(ETG 2 33

NO 26، 90000، TANGER(maroc

NORATCO »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: )3 شارع 

ولي  لعهد طنجة - 91111 طنجة 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(165

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) (212( نونبف) ((2  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

6نص) ):) لذي  رقم) قر ر 
وشريك) مسيف  وفاة  ما6لي:) على 
تاريخ) في  ( (NISSO GABAI  لسيد)
توزيع)) تم  ولقد  (15/08/2020
على) ()4111(  لحصص  لجتماعية)
بقر ر  ملحكمة  البتد ئية في) (  لورتة)
تاريخ)25/05/2021)و حس4 شهادة)
)ملف) و الستئناف) بعدم  لتعرض 
تاريخ) في  ()1979/1207/2021 رقم)
توزيع  لحصص) (.11/08/2021
مريم) ( ( للسيدة) ((334 ( (:  ال تماعية)
) لبفطو) للسيد) ((333 ( ( بنسيمون)

كباي)333))للسيد صالفاتور كباي
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
إستمر ر  لسيدة لال مليكة  لعلوي في)
تعيين  لسيد  لبفطو) (/ مهام  ملسيفة)
كباي في مهام  ملسيف لشركة لفتفة غيف)

محدودة))))
قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
منفصل) بتوقيع  ملتزمة   لشركة 
أو لبفطو) ( ملسيف6ن لال مليكة  لعلوي)

كباي)
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)3):) لذي 6نص على ما6لي:)
إستمر ر  لسيدة لال مليكة  لعلوي في)
تعيين  لسيد  لبفطو) (/ مهام  ملسيفة)
كباي في مهام  ملسيف لشركة لفتفة غيف)

محدودة))))
على) 6نص  6):) لذي  رقم) بند 
بتوقيع) ملتزمة  ما6لي:) لشركة 
مليكة  لعلوي)) لال  ملسيف6ن  منفصل 

أو لبفطو كباي)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
د نبف) ((6 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

)212)تحت رقم)249127.
76(I

CASA COMPTES

CITYS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

CITYS شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 212، 
شارع عبد  ملومن  لطابق  لسفلي 
رقم 5 - 21361  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
53112(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((4
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
.CITYS(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 
-) ستيف د) (: غرض  لشركة بإ6جاز)
وتصد6ر وتسويق أي معد ت أو منتج)

أو مو د أو سلع.
-) ستيف د وتصد6ر وتسويق وتجارة)
 ميع  ملنتجات  لغذ ئية و ألسماك)
عام  ميع) وبشكل  و ملشروبات 

 ملنتجات  ملعدة لالستهالك  لبشري.
في  لسيار ت  لجد6دة) -) لتجارة 
سيار ت) ذلك  في  بما  أو  ملستعملة،)
وحافالت  لنقل  لصغيفة)  إلسعاف 

وما إلى ذلك.
-)إد رة وتنسيق مو قع  لبناء.

في  لد6كور) -) الستشارة 
و لتخطيط وترتي4  ملساحات.

-) لتجارة و لتمثيل و لوساطة..
(،212 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع عبد  ملومن  لطابق  لسفلي رقم)

5 - 21361) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد كريم  اري):))111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

(،9  لسيد كريم  اري عنو نه) ()
.) لد ر) ( زنقة أحمد بركات  ملعاريف)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
(،9  لسيد كريم  اري عنو نه) ()
.) لد ر) ( زنقة أحمد بركات  ملعاريف)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)3)12)8.

762I

مكت4)) ملوثقة  الستادة د6نا بغد دي

FINESTCALL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكت4   ملوثقة  الستادة د6نا 
بغد دي

 Lot 264 florida(sidi(Maarouf
 Lot 264 florida(sidi(Maarouf،

Casablanca ،20200  ملغرب
FINESTCALL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تقاطع 

زنقة  لجز ئر و  زنقة  لبقالني  لطابق 
 لثالت  لشقة )) ) ليز6طانيا سابقا( 
 نفا - 111)2  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
531843

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (28
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. FINESTCALL
:) ميع) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ألنشطة  ملتعلقة بمركز  التصال.
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تقاطع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
زنقة  لجز ئر و))زنقة  لبقالني  لطابق)
)))))ليز6طانيا سابقا()  لثالت  لشقة)

 نفا)-)111)2) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

11.111,11))درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لقادر  لشطابي):))811 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيد 6ونس  بن  بي د6بة):))211 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عبد  لقادر  لشطابي)  لسيد 
) لنو صر) عنو نه) () لد ر  لبيضاء)

91)21) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
د6بة) 6ونس  بن  بي   لسيد 
فاس) ( ( ( (21111 عنو نه) () ملوحد6ن)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لقادر  لشطابي)  لسيد 
) لنو صر) عنو نه) () لد ر  لبيضاء)

21111) لد ر  لبيضاء))) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)183))8.
763I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

ISOGEO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC
ISOGEO  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

 لحسن )  لرفم 45)/47)  قامة 
سياح  لشقة 4  لطابق 2  - 62111 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2353(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (17

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. ISOGEO

مهندس) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

مساح طوبوغر في).

زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

145/147) قامة) )) لرفم)  لحسن)

 62111 -  2 4) لطابق) سياح  لشقة)

 لناظور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: (  لسيد محمد عبدالوي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد محمد عبدالوي))عنو نه) ()

دو ر  والد  ملغر وي  والد ستوت ز 6و)

62111) لناظور  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد عبدالوي))عنو نه) ()

دو ر  والد  ملغر وي  والد ستوت ز 6و)

62111) لناظور  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)12)فبف 6ر)

2122)تحت رقم)49).

764I

موروكو كومبتونس  كاونت

STE AIT ASSEM
إعالن متعدد  لقر ر ت

موروكو كومبتونس  كاونت
شقة 7)  لطابق 4 برج منارة 2 

مدخل   شارع عبد  لكريم  لخطابي 
، 41111، مر كش  ملغرب

STE AIT ASSEM »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع مولى 
عبد هللا  إلقامة 6وسف بن تاكافين 

بلوك H2 شقة 56  - - مر كش 
 ململكة  ملغربية.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(21415
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)1))6نا6ر)2122
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
 لسيد لحسن أحمد)،)باع بالضمانات)
6وسف) للسيد  و لقانونية   لعاد6ة 
 (511( سهم) خمسمائة   لحدوج 
درهم) ()(11.11( بقيمة  سمية مائة)
عاصم«) »آ6ت  شركة) في  منها  لكل 
لشريك) محدودة  مسؤولية  تحت 
درهم.) (100،000.00 و حد برأسمال)
سيصبح  لتوزيع  لجد6د) وبالتالي 
على  لنحو  لتالي: لسيد لحسن أحمد)
6وسف  لحاج) سهم،) لسيد  (511

511)سهم.
على) 6نص  2:) لذي  رقم) قر ر 
من) تحويل  لشكل  لقانوني  ما6لي:)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
عضو و حد إلى شركة ذ ت مسؤولية)

محدودة.
قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
قرر  لجمع  لعام أن توقيع  لشركة)
سيتم بشكل مشتفك من قبل  لسيد)
لحسن أحمد و لسيد 6وسف  لحدوج
على) 6نص  4:) لذي  رقم) قر ر 
تعيين) تقرر  لجمع  لعام  ما6لي:)
(
ً
)مشاركا

ً
 لسيد 6وسف  لحدوج مد6ر 

للشركة ملدة غيف محدودة.)قبل  لسيد)
6وسف  لحدوج مهامه  لجد6دة.

على) 6نص  5:) لذي  رقم) قر ر 
ما6لي:)قرر  لجمع  لعام توسيع نطاق)
 لغرض  ملؤس�سي من خالل إضافة)
(، أعمال  ألرض) (-  لعناصر  لتالية:)

 لهندسة  ملدنية
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)

 ملادة)7:)رأس  ملال
بند رقم)4):) لذي 6نص على ما6لي:)

 ملادة)4):) لتعيين)-)مدة  ملكت4
على) 6نص  7):) لذي  رقم) بند 

ما6لي:) ملادة)7):)توقيع  لشركة
بند رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)

 ملادة)3:) سم  لشركة
بند رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

 ملادة)2:) لغرض
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (12 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

2122)تحت رقم)326).
765I

Ste(Abdoune(Conseil

 ABDERRAFIE TRANS
INTERNATIONAL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

Ste(Abdoune(Conseil
رقم 4 إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد  ألطلس طريق صفرو فاس ، 
31111، فاس  ملغرب

 ABDERRAFIE TRANS
INTERNATIONAL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي متجر- 
دو ر  والد  سالم صفاصفة عين 

كدح تيسة تاونات - 34111 تاونات 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
213(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

 ABDERRAFIE TRANS  :

.INTERNATIONAL

نقل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع).

متجر-) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

عين) صفاصفة  سالم  ( دو ر  والد)

تاونات) (34111 (- كدح تيسة تاونات)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 91.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد حسن  لفالح)):))311)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد عبد  لرفيع  لفالح)):))311 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد أ6وب  لفالح)):))311)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () ( حسن  لفالح)  لسيد 

دو ر  والد سالم صفاصفة عين كدح)

تيسة تاونات)34111)تاونات  ملغرب.

عبد  لرفيع  لفالح))  لسيد 

عنو نه) ()دو ر  والد سالم صفاصفة)

 34111 تاونات) تيسة  كدح  عين 

تاونات  ملغرب.

عنو نه) () ( أ6وب  لفالح)  لسيد 

دو ر  والد سالم صفاصفة عين كدح)

تيسة تاونات)34111)تاونات  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () ( حسن  لفالح)  لسيد 

دو ر  والد سالم صفاصفة عين كدح)

تيسة تاونات)34111)تاونات  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (27 بتاريخ) (  البتد ئية بتاونات)

2122)تحت رقم)35.

766I

ste sabah info

STE PARA-RELAX SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ste sabah info

 n08 bnechlikha(benguerir ،

43150، benguerir(maroc

ste(para-relax(sarl(AU شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لقدس  

رقم )5  بن  رير  حي  لقدس  رقم 

)5  بن  رير  51)43 بن  رير 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3165

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 ste (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.para-relax(sarl(AU

بيع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ملنتجآت  لصيدآلنية).

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

حي) ( )5) بن  رير) رقم) (  لقدس)

 43(51 ( )5) بن  رير) رقم) (  لقدس)

بن  رير  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  ملهدب  ملصطفى):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  ملهدب  ملصطفى)

) لوردة رقم346) بن) حي) عنو نه) ()

 رير)51)43)بن  رير  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  ملهدب  ملصطفى)

) لوردة رقم346) بن) حي) عنو نه) ()

 رير)51)43)بن  رير  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بابن  رير))بتاريخ)24)6نا6ر)

2122)تحت رقم)29.

767I

DAS LOGISTICS SARL

داس لوجيستيكس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

DAS LOGISTICS SARL

 RUE(ABDELKRIM(DIOURI, ، ,38

20080، CASABLANCA(MAROC

د س لو يستيكس شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 38 شارع 

عبد  لكريم د6وري  لدور  لثاني 

شقة 3 - 21181 لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22925(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (21(5 د نبف) ((( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

بكيا) )ة() حمد  تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (2.111

)ة() تي)) ) لسيد) 4.111)حصة لفائدة)

قابضة بتاريخ)26)نونبف)5)21.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 23 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

مارس)6)21)تحت رقم)))115996.

768I

Société somicoc

شركة ايطوال شوز
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Société somicoc
 Rue(Abbas(mssadi(appt 2  VN

Fes، 30000، Fes(Maroc
شركة  6طو ل شوز شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 82 
تجزئة  لنماء بنسودة  - 31111 

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7((3(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

 6طو ل شوز.
صناعة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
صناعة) ميكانيكية،) بطريقة  أحذ6ة 

أحذ6ة ذ ت كع4 عالي.
 82 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تجزئة  لنماء)بنسودة))-)31111)فاس)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 411 ( (:  لسيد د ني عبد  لفتاح)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
311)حصة) ( (:  لسيد د ني محمد)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيد د ني لحبي4):))51))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
حصة) ((51 ( (: رضا) د ني   لسيد 

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
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 لسيد د ني عبد  لفتاح عنو نه) ()

32))تجزئة لحبابي حي كريم  لعمر ني)

 لدكار ت)31111)فاس  ملغرب.

 لسيد د ني محمد عنو نه) ()94) 

 31111 ( تجزئة  لحجوي  لدكار ت)

فاس  ملغرب.

عنو نه) () لحبي4  د ني   لسيد 

تجزئة  لحجوي  لدكار ت)) ((94

31111)فاس  ملغرب.

 (94  لسيد د ني رضا عنو نه) ()

 31111 ( تجزئة  لحجوي  لدكار ت)

فاس  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد د ني عبد  لفتاح عنو نه) ()

32))تجزئة لحبابي حي كريم  لعمر ني)

 لدكار ت)31111)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)540/2022.

769I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

REMONA TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 لرقم )  لعمارة )9  لحي  لحسني 

منطقة  ألنشطة  القتصاد6ة ، 

46311،  ليوسفية  ملغرب

REMONA TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة رقم 

15 عمارة  ماعة  لكنتور - 46311 

 ليوسفية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3259

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((5

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.REMONA TRANS

نقل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع  حساب  لغيف

 لتصد6ر و  الستيف د

 لتجارة.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شقة رقم)

 46311 (- عمارة  ماعة  لكنتور) (15

 ليوسفية  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: حسي4) رضو ن   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد نجي4 بويدي):))251)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد محمد بويدي):))251)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد رضو ن حسي4 عنو نه) ()

حي  المل زنقة  للوزة رقم)69 46311 

 ليوسفية  ملغرب.

 لسيد نجي4 بويدي عنو نه) ()حي)

 46311  (7  المل زنقة  لزيتونة رقم)

 ليوسفية  ملغرب.

 لسيد محمد بويدي عنو نه) ()حي)

 46311  (7  المل زنقة  لزيتونة رقم)

 ليوسفية  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد رضو ن حسي4 عنو نه) ()

حي  المل زنقة  للوزة رقم)69 46311 

 ليوسفية  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( باليوسفية)  البتد ئية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)33.

771I

KHM CONSULTING

POWERSYS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف نشاط  لشركة

KHM CONSULTING

) زنقة   6ت  باعمر ن  ملمر ب 

 لطابق  الول   لرقم 16) تقاطع 

شارع محمد  لخامس و  ملقاومة ، 

21151،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

POWERSYS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي 1)، زنقة 

 لحرية  لطابق  لثالث  لشقة 5 - 

21)21  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.394323

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تغييف) (212( 27)د نبف)  ملؤرخ في)

نشاط  لشركة من)»مستورد بالجملة)

الستخد م) ثانوية  لو زم  تا ر  (,

أنظمة) » ستشار ت  إلى) («  لكهرباء)

 لكمبيوتر و لبف مج«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1424)8.

77(I

س- طلس

PARA ORTHOPEDIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

س- طلس

 لطابق  الول  لحي  الد ري شارع 

 لطائف رقم )4 ، 23111، بني مالل 

 ملغرب

PARA ORTHOPEDIE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 

2)  لفضيلة 9 شارع 21 غشت - 

23111 بني مالل  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.3849

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 16)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت) شركة  (PARA ORTHOPEDIE
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
9)شارع) 2)) لفضيلة)  إل تماعي رقم)
21)غشت)-)23111)بني مالل  ملغرب)
نتيجة للتوقف  لتام لنشاط  لشركة.

و عين:
و) بغد وي  ( نور  لد6ن)  لسيد)ة()
رياض  لسالم  لرقم) حي  عنو نه) ()
مالل  ملغرب) بني  (23111  (4(

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
 (2 وفي رقم) (212( 16)د نبف) بتاريخ)
 لفضيلة)9)شارع)21)غشت)-)23111 

بني مالل  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)16)6نا6ر)

2122)تحت رقم)19.
772I

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة  لعيون  لساقية)

 لحمر ء

EL IDRISSI DAWAJN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة 
 لعيون  لساقية  لحمر ء

صندوق  لبف6د 2266 ، 71111، 
 لعيون  ملغرب

EL IDRISSI DAWAJN شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شرق 
تجزئة 717  ملمدة  لعيون - 71111 

 لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

39949
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 EL (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.IDRISSI DAWAJN

تجارة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

وتربية) عامة  ستيف د  لد اج 

 ألسماك).
شرق) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 71111 (- 717) ملمدة  لعيون) تجزئة)

 لعيون  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  الدري�سي  بر هيم  لسالم)

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  الدري�سي  بر هيم  لسالم)

حي  لقدس تجزئة  لوفاق) عنو نه) ()
 7111 592)) لعيون) رقم) ((511

 لعيون  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  الدري�سي  بر هيم  لسالم)

حي  لقدس تجزئة  لوفاق) عنو نه) ()
 71111 592)) لعيون) رقم) ((511

 لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (21 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)165/2022.

773I

مكت4  لشنتوف

 ALUMINIUM AL
HASSANAYNE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

مكت4  لشنتوف
شارع  لحسن  لثاني  لطابق  الول 

رقم 9 ، 93111، تطو ن  ملغرب

 ALUMINIUM AL HASSANAYNE

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 لنقاطة مر ب رقم 296) - 94121 

تطو ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.38(8

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تقرر حل) 7))د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 ALUMINIUM AL HASSANAYNE

1.111))درهم) SARL))مبلغ رأسمالها)

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لنقاطة)

تطو ن) (94121  -  (296 رقم) مر ب 

 ملغرب نتيجة ل):) لتوقف عن مز ولة)

 لنشاط  ملنهي.

حي) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 لنقاطة مر ب)296))تطو ن)94121 

تطو ن  ملغرب.)

و عين:

و) ) لخر ز  لحسن)  لسيد)ة()

بن) موالي  لحسن  شارع  عنو نه) ()

 93111 تطو ن) ((67 رقم)  ملهدي 

تطو ن  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

شارع) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 

 (67 موالي  لحسن بن  ملهدي رقم)

تطو ن

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

)3)د نبف) )بتاريخ)  البتد ئية بتطو ن)

)212)تحت رقم)7527.

774I

Annonce BO

GINGER MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

Annonce BO

1)، زنقة و شنطن  لطابق  لسفلي 
رقم ٤ ، 21161،  لد ر  لبيضاء 

Maroc

 GINGER MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 4)2 شارع 

 بن سينا حي  لهنا - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.24(787

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم) (212( د نبف) (28 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من) أي  درهم«) (33.211.111«

 33.541.111« إلى) درهم«) (34.111«

تقد6م حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقد6ة أو عينية.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1647)8.

775I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOUSS FLEUR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

SOUSS FLEUR شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  مر غ 

 خليج تيكوين  كاد6ر - 81111 أكاد6ر 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5127(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((8

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 SOUSS(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.FLEUR

أشغال) (* (: غرض  لشركة بإ6جاز)

 لبستنة,)وتيهئ  ملساحات  لخضر ء.

*بيع  لنباتات و  لورود.

دوليا) و  وطنيا  *نقل  لبضائع 

لحساب  لغيف.

و  للوحات) * لطاقة  ملتجددة 

 لشمسية..

:) مر غ) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 خليج تيكوين  كاد6ر)-)81111)أكاد6ر)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: مفهوم) هشام   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () مفهوم  هشام   لسيد 

تكمي  ولحيان) تجزئة  بئف نزر ن  حي 

رقم)14)تيكوين  كاد6ر)81111)أكاد6ر)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () مفهوم  هشام   لسيد 

تكمي  ولحيان) تجزئة  بئف نزر ن  حي 

رقم)14)تيكوين  كاد6ر)81111)أكاد6ر)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (3( بتاريخ) ( باكاد6ر)  لتجارية 

2122)تحت رقم)18325).

776I
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ficogedek(sarl(au

SERVICE TRAFIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

service(trafic شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 
21) شارع رحال  ملسكيني  تو ركة - 

51111 مكناس  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.47165

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 6))د نبف)  ملؤرخ في)
service(trafic)شركة ذ ت  ملسؤولية)
 (11.111 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم)
رحال  ملسكيني  تو ركة) شارع  ((21
نتيجة) مكناس  ملغرب  (51111  -

النعد م  لنشاط  لتجاري.
و عين:

 لسيد)ة()بدر)))عمري و عنو نه) ()
رحال  ملسكيني) شارع  (((4 رقم)
مكناس  ملغرب) (51111  تو ركة)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
رقم) وفي  (212( د نبف) ((6 بتاريخ)
(- 21))شارع رحال  ملسكيني  تو ركة)

51111)مكناس  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)33.
777I

MOGADOR GESTION

L'ATELIER D'ARGANERAIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

 L›ATELIER D›ARGANERAIE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 6 

عمارة  لهشماوي زنقة لال  منة حي 

 لتالل  - 44111  لصويرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

61(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.L’ATELIER D’ARGANERAIE

:)مقاول في) غرض  لشركة بإ6جاز)

أشغال  لنجارة.

مقاول في أشغال  لبناء.

 الستيف د و  لتصد6ر..
 6 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

حي) لال  منة  زنقة  عمارة  لهشماوي 

 لتالل))-)44111) لصويرة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة حنان  مال):))511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

بييف) فيفناند   لسيد  6مانوييل 

موغي):))511)حصة بقيمة)11))درهم)

للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () حنان  مال   لسيدة 
7))زنقة كاميليا قطاع)9)بلوك ج حي)

 لرياض)11)1)) لرباط  ملغرب.

بييف) فيفناند   لسيد  6مانوييل 
كاميليا) زنقة  ((7 عنو نه) () موغي 

قطاع)9)بلوك ج حي  لرياض)11)1) 

 لرباط  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () حنان  مال   لسيدة 

7))زنقة كاميليا قطاع)9)بلوك ج حي)

 لرياض)11)1)) لرباط  ملغرب

بييف) فيفناند   لسيد  6مانوييل 

كاميليا) زنقة  ((7 عنو نه) () موغي 

قطاع)9)بلوك ج حي  لرياض)11)1) 

 لرباط  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالصويرة))بتاريخ)27)6نا6ر)

2122)تحت رقم)36/2022.
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FINCOSA MARRAKECH

ROSA HUILE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 

رقية عمارة 81) بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 41111، مر كش 

 ملغرب

ROSA HUILE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي دفة وربع 

درب سيد  لحاج  لعربي رقم 2 - 

41111 مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(3887

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (212( د نبف) (24 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

لهنا) محمد  )ة() تفويت  لسيد)

57))حصة   تماعية من أصل)57) 

)ة() مال لهنا) ) لسيد) حصة لفائدة)

بتاريخ)21)د نبف))212.

لهنا) )ة() ملهدي  تفويت  لسيد)

57))حصة   تماعية من أصل)57) 

)ة() مال لهنا) ) لسيد) حصة لفائدة)

بتاريخ)21)د نبف))212.

تفويت  لسيد))ة()طارق لهنا)57) 

 (57 أصل) من  حصة   تماعية 

)ة() مال لهنا) ) لسيد) حصة لفائدة)

بتاريخ)21)د نبف))212.

تفويت  لسيد))ة()دليلة لهنا)14) 

 (14 أصل) من  حصة   تماعية 

)ة() مال لهنا) ) لسيد) حصة لفائدة)

بتاريخ)24)د نبف))212.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32212).
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FINCOSA MARRAKECH

ROSA HUILE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 

رقية عمارة 81) بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 41111، مر كش 

 ملغرب

ROSA HUILE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

و عنو ن مقرها  ال تماعي دفة وربع 

درب سيد  لحاج  لعربي رقم 2 - 

41111 مر كش .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(3887

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)24)د نبف))212)تم تحويل)

 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«)إلى)»شركة)

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)

 لوحيد«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32212).

781I
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BEFEC

تيشكا

إعالن متعدد  لقر ر ت

BEFEC

31 شارع  لجيش  مللكي ، 21111، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تيشكا »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: عين 

 لسبع -إقامة  لحمد شارع محمد 

 مال B/BR2 لدرة عمارة  - 21251 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2561

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)23)د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

على) 6نص  ):) لذي  رقم) قر ر 

تمت  ملصادقة على حسابات) ما6لي:)

 لتصفية حتى تاريخ)23)د نبف))212 

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

ذمة  ملصفيين  لسادة) تبفئة  تمت 

إيغيف محمد وأ6ت د وود حمو)

قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)

من) و  لتحقق  ختم  لتصفية  تقرر 

 لتصفية  لنهائية للشركة)

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

ستحفض) تحد6د  ملقر  لذي  تم 

فيه  لوثائق  إل تماعية  لخاصة)

بالشركة بالد ر لبيضاء)–)عين  لسبع)

محمد  مال) شارع  -إقامة  لحمد 

C/o)شركة إيغرم

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819.393.

78(I

FINCOSA MARRAKECH

CROQ LAND
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 
رقية عمارة 81) بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 41111، مر كش 
 ملغرب

CROQ LAND  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 5) تجزئة 
 لعزوزية  لحي  لصناعي سيدي غانم  

- 41111 مر كش  ملغرب.
تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4794(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في))))أكتوبر))212)تم تعيين)
مسيف د6د للشركة  لسيد)ة()))كار ن)

ماري فر نس كمسيف آخر.
نظر  لعدم توفرها ضمن  لقائمة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم))3221).
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FISCALITY CONSULTING CENTER

PNEUMA DOS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
PNEUMA DOS  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لحسنة )1 رقم 646 محل رقم ) 
 ملحاميد  - 41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2235(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. PNEUMA DOS
تا ر) (- (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

إطار ت نصف  ملة)
-)مقاول صيانة  ملركبات.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 ( رقم) محل  (646 رقم) (1(  لحسنة)

 ملحاميد))-)41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة))سناء) لشالي):))751)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 251 ( (: مصطفى  لشالي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () سناء) لشالي  (  لسيدة)
 سكجور  قامة  لسالمة بناء)))شقة)

))بلوك ب))41111)مر كش  ملغرب.
 لسيد مصطفى  لشالي عنو نه) ()
تجزئة  لحسنة))1)رقم)646)) ملحاميد)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () سناء) لشالي  (  لسيدة)
 سكجور  قامة  لسالمة بناء)))شقة)

))بلوك ب))41111)مر كش  ملغرب
 لسيد مصطفى  لشالي عنو نه) ()
تجزئة  لحسنة))1)رقم)646)) ملحاميد)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

2122)تحت رقم)4)324).

783I

DRIEB(&(ASSOCIES

FIVE BRANDS
إعالن متعدد  لقر ر ت

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE

 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،

20110، CASABLANCA(MAROC

FIVE BRANDS »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 1)، زنقة 

 لحرية  لطابق  لثالث  لرقم 5 - 

21)21  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)21)د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

عماد) تفويت  لسيد  على   ملو فقة 

حصة   تماعية) (511 ل)  لسبتي 

لفائدة  لسيد محمد يسر  لحميدي)

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

من) عماد  لسبتي   ستقالة  لسيد 

مهامه كمساعد في  لتسييف للشركة

قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)

 لتأكيد على كون  لسيد محمد يسر)

 لحميدي هو  ملسيف  لوحيد للشركة)

ملدة غيف محددة

قر ر رقم)4:) لذي 6نص على ما6لي:)

إلز م  لشركة بالتوقيع  لوحيد للسيد)

محمد يسر  لحميدي

قر ر رقم)5:) لذي 6نص على ما6لي:)

إلى) تحويل  لشكل  لقانوني للشركة 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

 لشريك  لوحيد

قر ر رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)

تحيين  لقو نين  ألساسية للشركة)

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

6صبح) للشركة   لشكل  لقانوني 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

 لشريك  لوحيد.
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على) 6نص  2:) لذي  رقم) بند 
 FIVE تصبح) تسمية  لشركة  ما6لي:)
ش ذ م م ذ ت  لشريك) (BRANDS

 لوحيد
بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)
 لحصص  لرقمية للسيد محمد يسر)

 لحميدي)11.111,11))درهم
على) 6نص  8:) لذي  رقم) بند 
ما6لي:) لرأسمال  إل تماعي  لبالغ)
11.111,11))درهم  ملقسم إلى)111) 
من) إسمية  بقيمة  حصة   تماعية 
للحصة مكتتبة) ( درهم) ((11,11 فئة)
ومحررة بالكامل من طرف  لشريك)

 لوحيد)
على) 6نص  7):) لذي  رقم) بند 
بتوقيع  لسيد) إلز م  لشركة  ما6لي:)
في  ميع) يسر  لحميدي  محمد 

 لعقود  ملتعلقة بها)....)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)1858)8.
784I

ANNASSER KHADAMATE

LA FICELLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

LA FICELLE
تجزئة اللة حية  لرقم 82 تاركة ، 

31)41، مر كش  ملغرب
LA FICELLE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي : تجزئة 
اللة حية  لرقم 82 تاركة - 31)41 

مر كش  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.((5835

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 1))د نبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  ملسؤولية) (LA FICELLE
 (11.111 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 
مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
(- تاركة) (82 حية  لرقم) اللة  تجزئة 
مر كش  ملغرب نتيجة الزمة) (41(31
كوفيد) بسب4  لفيفوس  في  لقطاع 

.(9

و عين:
 لسيد)ة()محمد  لعربي))) لحسني)
 24 تجزئة  نفا  لرقم) عنو نه) () و 
28821) ملحمد6ة  ملغرب)  ملحمد6ة)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
تجزئة) وفي  (212( د نبف) ((2 بتاريخ)
 41(31 (- تاركة) (82 اللة حية  لرقم)

مر كش  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (24 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)6))32).

785I

مكت4 مو�سى رشيد

SNACK MAESTRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكت4 مو�سى رشيد
عمارة ) شقة )) زنقة  لصويرة 

شارع محمد  لخامس م ج ، 51111، 
مكناس  ملغرب

SNACK MAESTRO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملحل 
 لكائن ب 8 مر ان 6 باب منصور  - 

51111 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55(93
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (15
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SNACK MAESTRO
محل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

للو بات  لسريعة.
:) ملحل) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لكائن ب)8)مر ان)6)باب منصور))-)

51111)مكناس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 991 ( (: محمد)  لسيد  لحسوني 
حصة بقيمة)99.111)درهم للحصة).
 لسيدة  لحسوني فاطمة  لزهر ء)
درهم) ((.111 بقيمة) حصة  ((1   :

للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد  لحسوني محمد عنو نه) ()
رقم)8)مر ان)6)باب منصور)51111 

مكناس  ملغرب.
 لسيدة  لحسوني فاطمة  لزهر ء)
باب) (6 مر ان) (8 رقم) عنو نه) ()

منصور)51111)مكناس  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لحسوني محمد عنو نه) ()
رقم)8)مر ان)6)باب منصور)51111 

مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (2( بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)265.
786I

ANNASSER KHADAMATE

ANNASSER KHADAMATE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ANNASSER KHADAMATE
 لزهور 2  لرقم 265 عين  6طي 
 لنخيل ، 41161، مر كش  ملغرب

ANNASSER KHADAMATE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي :  لزهور 
2  لرقم 265 عين  6طي  لنخيل  - 

41161 مر كش  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.(11627

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (212( د نبف) ((3 في)  ملؤرخ 
 ANNASSER KHADAMATE حل)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ)

وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي  لزهور)2) لرقم)265 
عين  6طي  لنخيل))-)41161)مر كش)
 ملغرب نتيجة الزمة في  لقطاع بسب4)

 لفيفوس كوفيد)9).
و عين:

و) ندوعر ب  ( حسن)  لسيد)ة()
عين) (265 2) لرقم) عنو نه) () لزهور)
 6طي  لنخيل)41161)مر كش  ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
وفي  لزهور) (212( د نبف) ((3 بتاريخ)
(- عين  6طي  لنخيل) (265 2) لرقم)

41161)مر كش  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (24 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)7))32).
787I

CASA COMPTES

KOLLECTIF A
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة)

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

KOLLECTIF A شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي 212 شارع 
عبد  ملومن  لطابق  لسفلي رقم 5 - 

21361  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.436449

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( د نبف) (22 في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):
مهنة  لهندسة) ممارسة  (-

 ملعمارية..
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)1836)8.
788I
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CABINET HAMZAOUI

LOTIDAR
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET HAMZAOUI

 (9BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E(ETAGE(NO 8 ،

90000، TANGER(MAROC

LOTIDAR »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 78 شارع 

 ملكسيك 78 شارع  ملكسيك 91111 

طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(1(385

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) (2122 6نا6ر) ((2  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

على) 6نص  ):) لذي  رقم) قر ر 

ما6لي:)-) لسيد شاكر مطال�سي  لطاهر)

(- حصة   تماعية) ((25 ل)  ملالك 

بوهريز  مينة  ملالكة)  لسيدة  مينة 

-) لسيدة) حصة   تماعية) ((25 ل)

 (25 ) ملالكة ل) شاكر مطال�سي ليلى)

شاكر) -) لسيدة  حصة   تماعية)

 (25 ل) بشرى  ملالكة  مطال�سي 

11))درهم) حصة   تماعية من فئة)

حصصهم) ) ميعا  باعو ) للو حدة 

 لكاملة))511)حصة())لصالح  لسيد)

محمد برحوتي و  لدي و فق على  لبيع)

و صادق عليه و  دى و  بته.

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

7)من  لقانون  السا�سي) -)تغييف  لبند)

 لخاص بر سمال  لشركة

على) 6نص  3:) لذي  رقم) قر ر 

تحيين  لقانون  السا�سي بعد) ما6لي:)

 لتغييف ت  لحالية

قر ر رقم)4:) لذي 6نص على ما6لي:)

من) للشركة  تحويل  ملفر  ال تماعي 

شارع  ملكسيك طنجة  لى شارع) (78

موالي رشيد  لطابق  الر�سي عمارة)

سانتا كالر )2)زنقة مسنانة طنجة.

قر ر رقم)5:) لذي 6نص على ما6لي:)
قبول  ستقالة  ملسيف6ين  لقد مى)
مطال�سي  لطاهر) شاكر    لسيد 
و) ليلى  مطال�سي  شاكر  و  لسيدة 
ملدة) كامال  ( منحهم  بر ء) لدمة)

تسييفهم
قر ر رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)
غيف) ملدة  مسيف6ان  د6د ن  تعيين 
محددة و بامضاء)مشتفك في شخص)
مصطفى  لحسناوي)  لسيد ن 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
K(71793)و محمد برحوتي)) لحامل)

R66813(لبطاقة  لتعريف  لوطنية
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)
حدد ر سمال  لشركة في مبلغ مائة)
)11111))درهم() ملقسم)  لف درهم)
 لى  لف))111)()حصة   تماعية من)
للو حدة) )11))درهم() فئة ماء)درعم)
بعد  لبيع  لى  لسيد) و  ملسندة 
حصة) (511 مصطفى)  لحسناوي 
محمد) بر وتي  و  لسيد    تماعية 

511)حصة   تماعية
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم))95.
789I

خبفة)) لشرق

IVADE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة
خبفة   لشرق

49 شارع  لبكاي لهبيل  قامة رياض 
 ملد6نة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
 لبكاي لهبيل  قامة رياض  ملد6نة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

 ملغرب
IVADE شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة تقع 
بشارع  لبكاي لهبيل إقامة رياض 
 ملد6نة  لطابق  ألول  لشقة رقم 3 

رقم 49 حي  لحسني بركان. - 63311 

بركان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

8279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( 6نا6ر) ((9

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

.IVADE(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

:) ستيف د) بإ6جاز) غرض  لشركة 

وتصد6ر  ملنتجات  لفالحية.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شقة تقع)

رياض) إقامة  لهبيل  بشارع  لبكاي 

 3  ملد6نة  لطابق  ألول  لشقة رقم)
رقم)49)حي  لحسني بركان.)-)63311 

بركان  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (IVADE :  (.111  لشركة)

بقيمة)11))درهم للحصة).)

 لسيد و ئل  لجاللي):)111))بقيمة)

11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () و ئل  لجاللي   لسيد 
بركان) حي  لليمون  فرنسا  زنقة 

63311)بركان  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () و ئل  لجاللي   لسيد 
بركان) حي  لليمون  فرنسا  زنقة 

63311)بركان  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)73/2022.

791I

aice compta

UNITED MASTERS
إعالن متعدد  لقر ر ت

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
UNITED MASTERS »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 22 
زنقة موزول حي  ملستشفيات  - - 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(21333

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)3))د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

رفع رأسمال  لشركة)
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

تغييف نشاط  لشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
7:) لذي 6نص على) و) (6 بند رقم)
من) رأسمال  لشركة  رفع  ما6لي:)
11.111))درهم إلى)8.511.111)درهم
بند رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
تغييف نشاط  لشركة:)تصنيع و تجارة)

 ملنتجات  لصحية
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819786.
79(I

aice compta

M 2DA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
M 2DA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
كلميمة إقامة لوفر رقم 653 
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 لطابق  لر بع  لشقة ))  - 21111 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5299((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 M (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.2DA
مقاول) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

أعمال متنوعة أو مقاول إنشاء ت.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 653 رقم) لوفر  إقامة  كلميمة 
 21111  -   ((  لطابق  لر بع  لشقة)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: عبد  لسالم  سماعيل)  لسيد 
511)حصة بقيمة)11))درهم للحصة)
((: معنينو) 6اسين  محمد   لسيد 
511)حصة بقيمة)11))درهم للحصة)
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عبد  لسالم  سماعيل)  لسيد 
طابق) باسكيي  زنقة  ((5 عنو نه) ()
 2(351 فيل) فر نس  (19 شقة) (15

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
معنينو) 6اسين  محمد   لسيد 
طابق) زنقة  لر زي  ((2 عنو نه) ()
 21411 حي  لنخيل) ((1 شقة) (4

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لسالم  سماعيل)  لسيد 
طابق) باسكيي  زنقة  ((5 عنو نه) ()
 2(351 فيل) فر نس  (19 شقة) (15

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

معنينو) 6اسين  محمد   لسيد 
طابق) زنقة  لر زي  ((2 عنو نه) ()
 21411 حي  لنخيل) ((1 شقة) (4

 لد ر لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819968.
792I

fam(consulting

SMANOVATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fam(consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
، 40000، marrakech(maroc

SMANOVATION  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
مسلم لوط بكار  لطابق  لثالث 

 لشقة رقم 4) باب دكالة مر كش  - 
41111 مر كش   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(22259

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((9
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. SMANOVATION
توفيف) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

خدمات  لكمبيوتر
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
بكار  لطابق  لثالث) لوط  مسلم 
4))باب دكالة مر كش))-)  لشقة رقم)

41111)مر كش)) ملغرب).
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 31.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () ( فريد  لعادة)  لسيد 

 88 حي  لفردوس تجزئة  الختيار رقم)

مر كش))41111)مر كش)) ملغرب).

عنو نه) () ( هتيك) بيتف    لسيدة 

مر كش)) (88 رقم) تجزئة  الختيار 

41111)مر كش)) ملغرب).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () ( فريد  لعادة)  لسيد 

 88 حي  لفردوس تجزئة  الختيار رقم)

مر كش))41111)مر كش)) ملغرب)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32319).

793I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE OKMNI SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE OKMNI SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : قصر 

تيسكدلت مدغرة  لر شيد6ة - 

52111  لر شيد6ة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(2475

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2122 6نا6ر) (16  ملؤرخ في)

ذ ت) شركة  (STE OKMNI SARL

رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

مدغرة) تيسكدلت  قصر   إل تماعي 

52111) لر شيد6ة) (-  لر شيد6ة)

 ملغرب نتيجة الالزمة.

و عين:

) لقاسمي) ( محمد)  لسيد)ة()

 52111 وعنو نه) () لر شيد6ة)

)ة() كمصفي)  لر شيد6ة  ملغرب 

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

قصر) وفي  (2122 6نا6ر) (16 بتاريخ)

(- مدغرة  لر شيد6ة) تيسكدلت 

52111) لر شيد6ة  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) ( بالرشيد6ة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم))6.

794I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE REJDALI TRAVAUX
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE REJDALI TRAVAUX SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : قصر 

تفروخت  لريصاني - 52111 

 لر شيد6ة  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(4477

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2122 6نا6ر) ((2  ملؤرخ في)

 STE REJDALI TRAVAUX SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)

تفروخت) قصر  مقرها  إل تماعي 

52111) لر شيد6ة) (-  لريصاني)

 ملغرب نتيجة الالزمة.

و عين:
و) ر د لي  ( حسن)  لسيد)ة()

تفروخت  لريصاني) قصر  عنو نه) ()

52111) لر شيد6ة  ملغرب كمصفي)

)ة()للشركة.
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و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
قصر) وفي  (2122 6نا6ر) ((2 بتاريخ)
 52111 (- تفروخت  لريصاني)

 لر شيد6ة  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) ( بالرشيد6ة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)63.

795I

FLASH ECONOMIE

SIHAMRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

SIHAMRI
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة

مقرها  إل تماعي: 4 زنقة مولييف - 
 لد ر  لبيضاء

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
(5(577:

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ بتاريخ))7))6ونيو))212)تم

للشركة) ) دد  مسيف6ين) تعيين 
عمر) و  لسيد  د دي  دريس   لسيد 
سا د و  لسيد د دي محمد و  لسيد)

سا د 6وسف
من  لنظام) ((4 تعد6ل  لفصل)

 ألسا�سي للشركة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 18 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6وليوز))212)تحت رقم)29)786.

796I

عمر قادة

شركة تنسيق العقارية
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

عمر قادة
زنقة لقصر لكبيف )مكت4 قادة( 
و دة ، 61111، و دة  ملغرب
شركة تنسيق  لعقارية شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة لقصر 
لكبيف )مكت4 قادة(  - 61111 و دة 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(9433
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (21(6 أكتوبر) ((( في)  ملؤرخ 
حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
مبلغ) ( تنسيق  لعقارية) شركة 
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
لكبيف) لقصر  زنقة  مقرها  إل تماعي 
)مكت4 قادة())-)61111)و دة  ملغرب)
:) نتهاء) لغرض  لذي قامت) نتيجة ل)

من أ له  لشركة.
زنقة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
لقصر لكبيف))مكت4 قادة())-)61111 

و دة  ملغرب.)
و عين:

قادة و عنو نه) () ( عمر)  لسيد)ة()
قادة()) )مكت4  لكبيف) لقصر  زنقة 
)ة() كمصفي) و دة  ملغرب  (61111

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق)
 ملتعلقة بالتصفية):)زنقة لقصر لكبيف)

)مكت4 قادة()
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف) ((1 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

6)21)تحت رقم)327).
797I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE EL IDRISSI IKHWANE
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE EL IDRISSI IKHWANE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر تاغا 
بني محمد سجلماسة  لريصاني  - 

52111  لرشيد6ة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(1867

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 6نا6ر) (3(  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
   STE EL IDRISSI IKHWANE SARL
درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 
وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر تاغا)
(- ( سجلماسة  لريصاني) محمد  بني 
(: 52111) لرشيد6ة  ملغرب نتيجة ل)

 الزمة.
و حدد مقر  لتصفية ب قصر تاغا)
(- ( سجلماسة  لريصاني) محمد  بني 

52111) لرشيد6ة  ملغرب.)
و عين:

و) ) الدري�سي  علي)  لسيد)ة()
 52111 عنو نه) () لر شيد6ة)
)ة() كمصفي)  لرشيد6ة  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) ( بالرشيد6ة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)67.

798I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ES-SADQI  SRGHINI  BTP
إعالن متعدد  لقر ر ت

 ALI(OULHAJ ) SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق  لبف6د 1)3  لرئيسية 
 لرشيد6ة ، 52111،  لرشيد6ة 

 ملغرب
  ES-SADQI  SRGHINI  BTP

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 2 

 لشقة 5 زنقة  لحرية  - -  لرشيد6ة 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(1927

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاذ) (212( مارس) ((9  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
حصص  لسيد  لصادقي) تفويت 
 لحسن)331)حصة للسيدة  لعدناني)
مليكة))ب)11))درهم للحصة  لو حدة
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

2S 4 YOU(تغييف  السم  لتجاري ل
قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
تحويل  ملقر  ال تماعي  لى  لعنو ن)
مكرر شارع) (23  لجد6د  لكائن برقم)

 لد خلة بوتالمين  لرشيد6ة
قر ر رقم)4:) لذي 6نص على ما6لي:)
بيع) تغييف نشاط غرس  لحد ئق  لى 

 الالت و ملعد ت  لصناعية
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)

2S 4 YOU(السم  لتجاري ل 
بند رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
 لنشاط  ملز ول))بيع  الالت و ملعد ت)

 لصناعية
بند رقم)4:) لذي 6نص على ما6لي:)
مكرر شارع) (23  ملقر  ال تماعي رقم)

 لد خلة بوتالمين  لرشيد6ة
بند رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)
حصة)) (661  لسيدة  لعدناني مليكة)

ب)11))درهم للحصة  لو حدة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 17 بتاريخ) ( بالرشيد6ة)  البتد ئية 

أبريل))212)تحت رقم)71).
799I

س- طلس

 SOCIETE PHARMACIE LA
SANTE OULED DRISS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

س- طلس
 لطابق  الول  لحي  الد ري شارع 

 لطائف رقم )4 ، 23111، بني مالل 
 ملغرب

 SOCIETE PHARMACIE LA
 SANTE OULED DRISS
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  شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 
 لعجانة  والد دريس  بر د6ة - 

23211  لفقيه بن صالح  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
495(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 SOCIETE PHARMACIE LA

.  SANTE OULED DRISS
:)صيدالني) غرض  لشركة بإ6جاز)

بائع بالتقسيط.
دو ر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لعجانة  والد دريس))بر د6ة)-)23211 

 لفقيه بن صالح  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد فرح  6وب)):))111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد))فرح  6وب))عنو نه) () لحي)
 الد ري  6ت  حبيبي تاكزيرت))51)23 

 لقصيبة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد))فرح  6وب))عنو نه) () لحي)
 الد ري  6ت  حبيبي تاكزيرت))51)23 

 لقصيبة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)26)6نا6ر)

2122)تحت رقم)35.
811I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

STE EL ABIAD.MSZS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399  لطابق 2 مكت4 5 تجزئة  نة 
 لزيتون ) بنسودة فاس ، 31111، 

فاس  ملغرب
STE EL ABIAD.MSZS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 58) 

 لحي  لصناعي  لجزء 2 تازة  لجد6دة 
تازة - 3511 تازة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6197
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 6نا6ر) ((7 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
) البيض) تفويت  لسيد))ة()سميف)
أصل) من  حصة   تماعية  (211
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  ((.111
محمد  البيض بتاريخ)7))6نا6ر)2122.
سفيان) )ة() تفويت  لسيد)
من) حصة   تماعية  (211  البيض)
) لسيد) لفائدة) حصة  ((.111 أصل)
6نا6ر) ((7 بتاريخ) محمد  البيض  )ة()

.2122
تفويت  لسيد))ة()زكرياء))

حصة   تماعية من) (211 ) البيض)
) لسيد) لفائدة) حصة  ((.111 أصل)
6نا6ر) ((7 بتاريخ) محمد  البيض  )ة()

.2122
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)43.
81(I

FIDUCIAIRE CHEMS

IKYA SDS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT(EL(HANSALI(R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

IKYA SDS  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 51 تجزئة 
 لفردوس  ملسيفة ) تمارة  - 2111) 

 لرباط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(353(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 IKYA (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

. SDS
:)بيع  ملو د) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لشبه  لصيدلية..
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)51)تجزئة)
 (2111 (- ( تمارة) ((  لفردوس  ملسيفة)

 لرباط  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: (  لسيد عزيز كحويش)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () (  لسيد عزيز كحويش)
تمارة)) (( تجزئة  لفردوس  ملسيفة) (51

2111))تمارة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () شمان  كريمة   لسيدة 
س) تجزئة  ملنزه  قامة  القحو ن 
عالل  لبحر وي) سيدي  (15  لشقة)
سيدي) ( ((5252 ( تيفلت  لخميسات)

عالل  لبحر وي  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بتمارة)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)7352.

812I

FIDUCIAIRE CHEMS

MAGIC PLANCHER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT(EL(HANSALI(R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

MAGIC PLANCHER  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي عين 
بريد6ة 8 دو ر  ملعاكلة  ماعة 

سيدي 6حيى زعيف  - 2111) سيدي 
6حيى   ملغرب.

تعيين مسيف  د6د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(31(69
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2122 6نا6ر) (18  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 
 لحر 6قي))محمد سعيد))كمسيف آخر

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بتمارة)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)7365.

813I

FIDLOUK

A4TREL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK
6)2,شارع 21 غشت  لقصر  لكبيف ، 

51)92،  لقصر  لكبيف  ملغرب
A4TREL شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر أوالد 
 لصغيف سيدي  لكامل - 51)6) 

مشرع بلقصيفي  ملغرب



2873 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (14

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.A4TREL

بإ6جاز) غرض  لشركة 

 TRANSPORTEUR DE  :

.MARCHANDISES

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)دو ر أوالد)

 (6(51 (- سيدي  لكامل)  لصغيف 

مشرع بلقصيفي  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 61.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  و د  لهيبة)):))611)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) ()) (  لسيد  و د  لهيبة)

 PL DE LA POISSONNERIE  1(

  31811 ST GILLES FRANCE PZ

31811)فرنسا فرنسا.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) ()) (  لسيد  و د  لهيبة)

 PL DE LA POISSONNERIE  1(

  31811 ST GILLES FRANCE PZ

31811)فرنسا فرنسا

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاريخ) ( بلقصيفي) بمشرع   البتد ئية 

26)6نا6ر)2122)تحت رقم)37.

814I

GROVE NÉGOCE

GROVE NÉGOCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GROVE NÉGOCE

GROVE NÉGOCE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لقدس 
زنقة  6 رقم 45 سيدي  لبفنو�سي  - 

1)216  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5(888(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( شتنبف) (23

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GROVE NÉGOCE

أشغال) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

وأشغال  لسباكة) صيانة  لكهرباء)

بأعمال  لتفكي4) ما6تعلق  وكل 

 ملتنوعة.

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
سيدي) (45 رقم) (6 ( زنقة)  لقدس 

1)216) لد ر  لبيضاء) (- (  لبفنو�سي)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) ( (:  لسيد هشام تميغ)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (:  لسيد عبد  لكريم تميغ)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد هشام تميغ عنو نه) ()دو ر)

 ان رقم)24)ح ص  لبفنو�سي)1)216 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.

 لسيد عبد  لكريم تميغ عنو نه) ()
حي  لفرح رقم))2) ملحمد6ة))21111 

 ملحمد6ة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد هشام تميغ عنو نه) ()دو ر)
 ان رقم)24)ح ص  لبفنو�سي)1)216 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر))212)تحت رقم)35143.
815I

Cabinet LAMRINI HADI

TRANS AZRA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
8),شارع إبن سينا  لناضور ، 

62111،  لناضور  ملغرب
TRANS AZRA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  ملطار 
 لعروي - 62551  لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
235(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 TRANS(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.AZRA
نقل) (- (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
و) -) لنقل  لوطني  (; للغيف)  لبضائع 

 لدولي);)-) الستيف د و  لتصد6ر.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)حي  ملطار)

 لعروي)-)62551) لناظور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد زو غي فريد):))111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد زو غي فريد عنو نه) ()دو ر)

62551) لناظور) (  خوخشا  فسو)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد زو غي فريد عنو نه) ()دو ر)

62551) لناظور) (  خوخشا  فسو)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)28)6نا6ر)

2122)تحت رقم)77).

816I

AB RED( COMPTA

YA.INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AB(RED1 COMPTA

 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000

YA.INVEST شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 9) شارع 

 لزبيف  إبن  لعو م إقامة  لعسري 2 

مابين  لطابقين رقم 2) - 91111 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(23(15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (26

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2874

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.YA.INVEST

:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعقاري.

9))شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

 2 إبن  لعو م إقامة  لعسري) (  لزبيف)

 91111  -  (2 رقم) مابين  لطابقين 

طنجة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لزبيف  لعسري):))51)حصة)

بقيمة)111.))درهم للحصة).

 51 ( (: رضو ن  لعسري)  لسيد 

حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) ()  لسيد  لزبيف  لعسري 

ثميف ) تجزئة  شارع  إلمام  لثفمذي 

طنجة)) (91111 مستف خوش) (46 رقم)

 ملغرب.

 لسيد رضو ن  لعسري عنو نه) ()

شارع طارق إبن) حي فاطمة  لزهر ء)

زياد رقم)22)  91111)طنجة)) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) ()  لسيد  لزبيف  لعسري 

ثميف ) تجزئة  شارع  إلمام  لثفمذي 

طنجة)) (91111 مستف خوش) (46 رقم)

 ملغرب

 لسيد رضو ن  لعسري عنو نه) ()

شارع طارق إبن) حي فاطمة  لزهر ء)

زياد رقم)22)  91111)طنجة)) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

د نبف) (29 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

)212)تحت رقم)249385.

817I

prism(conseils

مركز لتصفية  لدم  لبسمة 

 CENTRE D HEMODIALYSE
EL BASMA SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

prism(conseils
 rue(abou(el(hassan(lmarini
 résidence(amira 2 appt 25 ،

50000، meknès(maroc
مركز لتصفية  لدم  لبسمة 

 CENTRE D HEMODIALYSE EL
BASMA SARL AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي  ملنزه 
» إلسماعيلية 33« بالقرب من 

مستشفى محمد  لخامس مكناس - 
51111 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
55293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (3(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
مركز) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 CENTRE D لتصفية  لدم  لبسمة)
 HEMODIALYSE EL BASMA SARL

.AU
:) ستغالل) غرض  لشركة بإ6جاز)

مر كز تصفية  لدم.
:) ملنزه) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
من) بالقرب  (»33 » إلسماعيلية)
(- مستشفى محمد  لخامس مكناس)

51111)مكناس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسمال  لشركة:)) مبلغ 
6.211.111)درهم،)مقسم كالتالي:

 662 ( (:  لسيد دخي�سي  لحسين)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

 لسيد دخي�سي  لحسين):)338)6 
بقيمة)11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد دخي�سي  لحسين عنو نه) ()
حي  ملنزه) زنقة  كاسياس  ((69 رقم)

مكناس)51111)مكناس  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد دخي�سي  لحسين عنو نه) ()
حي  ملنزه) زنقة  كاسياس  ((69 رقم)

مكناس)51111)مكناس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (13 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2122)تحت رقم)5)4.

818I

universal(gestion

LA SALLE HISTORIQUE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

universal(gestion
 قامة  بن عطية  لطابق  لثاني  رقم 
7  ليز مر كش ، 41111، مر كش 

 ملغرب
LA SALLE HISTORIQUE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2) زنقة 
إبن بطوطة ,ح.ص, لحي  لحسني 
مر كش - 41111 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(22365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((9
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LA (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SALLE HISTORIQUE
تنظيم) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
و ألحد ت) و  لتظاهر ت   ألنشطة 
 لفنية/كر ء)لو زم و  أل هزة  لحفالت)
و  ألحد ث  لفنية/إستيف د و تصد6ر.

زنقة) ((2 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
,ح.ص, لحي  لحسني) بطوطة) إبن 

مر كش)-)41111)مر كش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
11))حصة) ( (:  لسيد رشيد أد ب)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 (2  لسيد رشيد أد ب عنو نه) ()
زنقة إبن بطوطة),ح.ص, لحي  لحسني)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 (2  لسيد رشيد أد ب عنو نه) ()
زنقة إبن بطوطة),ح.ص, لحي  لحسني)

مر كش)41111)مر كش  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

2122)تحت رقم)32427).

819I

AB RED( COMPTA

LAHA INVEST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
 LAHA INVEST

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
 ذ ت  لشريك  لوحيد



2875 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

وعنو ن مقرها  إل تماعي 9) شارع 
 لزبيف  إبن  لعو م إقامة  لعسري 2 
ما بين  لطابقين رقم 2) - 91111 

طنجة   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(23975

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (21
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية):
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 LAHA (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.INVEST
:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعقاري.
9))شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 2 إبن  لعو م إقامة  لعسري) (  لزبيف)
 91111  -  (2 بين  لطابقين رقم) ما 

طنجة)) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (11 ( (: رضو ن  لعسري)  لسيد 

حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد رضو ن  لعسري عنو نه) ()
شارع طارق إبن) حي فاطمة  لزهر ء)
زياد رقم)22) 91111)طنجة)) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد رضو ن  لعسري عنو نه) ()
شارع طارق إبن) حي فاطمة  لزهر ء)

زياد رقم)22) 91111)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)7)2514.

8(1I

أمز ور

RIAM HT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

أمز ور
حي  لفيجة رقم 19 خنيفرة ، 

54111، خنيفرة  ملغرب
RIAM HT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 43) حي 

 لنهضة أ6ت إسحاق خنيفرة - 
54111 خنيفرة  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(735
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)14)6نا6ر)2122)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
إسحاق) أ6ت  حي  لنهضة  ((43«
خنيفرة)-)54111)خنيفرة  ملغرب«)إلى)
حي  لنسيم) (2 ))تجزئة كريمة) »رقم)

خنيفرة)-)54111)خنيفرة)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بخنيفرة))بتاريخ))1)فبف 6ر)

2122)تحت رقم)35.

8((I

AB RED( COMPTA

 TANGER BRUXELLES
INVEST

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
 TANGER BRUXELLES INVEST

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 9) شارع 
 لزبيف  إبن  لعو م إقامة  لعسري 2 
ما بين  لطابقين رقم 2) - 91111 

طنجة   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(234(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (26

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TANGER BRUXELLES INVEST

:) إلنعاش) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعقاري.

9))شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

 2 إبن  لعو م إقامة  لعسري) (  لزبيف)

 91111  -  (2 بين  لطابقين رقم) ما 

طنجة)) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

مبلغ رأسمال  لشركة):))11.111) 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لزبيف  لعسري):))51)حصة)

بقيمة)111.))درهم للحصة).

 51 ( (: رضو ن  لعسري)  لسيد 

حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) ()  لسيد  لزبيف  لعسري 

شارع  إلمام  لثفمذي تجزئة ثميف  رقم)

46)مستف خوش)9111)طنجة)) ملغرب.

 لسيد رضو ن  لعسري عنو نه) ()

شارع طارق إبن) حي فاطمة  لزهر ء)
زياد رقم)22) 9111)طنجة)) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) ()  لسيد  لزبيف  لعسري 

شارع  إلمام  لثفمذي تجزئة ثميف  رقم)

46)مستف خوش)9111)طنجة)) ملغرب

 لسيد رضو ن  لعسري عنو نه) ()

شارع طارق إبن) حي فاطمة  لزهر ء)
زياد رقم)22) 9111)طنجة)) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((2 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)249847.

8(2I

FIDUCIAIRE CHEMS

MAGIC PLANCHER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT(EL(HANSALI(R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

MAGIC PLANCHER شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي عين 
بريد6ة 8 دو ر  ملعاكلة سيدي 6حيى 
زعيف تمارة  - 2111)  سيدي 6حيى 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(31(69

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 6نا6ر) (18 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
عبد هللا  زرك) )ة() تفويت  لسيد)
 251 حصة   تماعية من أصل) (83
حصة لفائدة)) لسيد))ة()عمر)))ملغاري))

بتاريخ)18)6نا6ر)2122.
عبد هللا  زرك) )ة() تفويت  لسيد)
 251 حصة   تماعية من أصل) (83
محمد) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 
6نا6ر) (18 بتاريخ) ( ) لحر 6قي) سعيد)

.2122
عبد هللا  زرك) )ة() تفويت  لسيد)
 251 حصة   تماعية من أصل) (84
حصة لفائدة)) لسيد))ة()خالد نجمي))

بتاريخ)18)6نا6ر)2122.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بتمارة)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)7365.
8(3I

TEMESNA SARL

MOL-IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

TEMESNA SARL
 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V(SETTAT، 26000، SETTAT



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2876

MAROC

MOL-IMMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي ملتقى 

شارع  ميل زوال وزنقة غثيل  لطابق 

)) رقم 29 - 11111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.42(279

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (212( فبف 6ر) ((1 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
رياض 6وسف) )ة() تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (211

211)حصة لفائدة)) لسيد))ة() حمد))
رياض بتاريخ)1))فبف 6ر))212.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 19 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أبريل))212)تحت رقم)773982.

8(4I

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF

اسفى مليير
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE(DE(SAFI »FIDUSAF

 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI(MAROC

 سفى ملييف شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 

 لقشلة  لقد6مة رقم 41 حي سيدي 

بوزيد  - 46111  سفي  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (15

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
:) سفى) بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

ملييف.
:) لقيام) بإ6جاز) غرض  لشركة 

بجميع  ألشغال  لكهربائية
 لتجارة بالتقسيط و توزيع  ميع)

 ملنتو ات  ملتعلقة بالكهرباء.
زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
41)حي سيدي)  لقشلة  لقد6مة رقم)

بوزيد))-)46111) سفي  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد بوفتين  6وب):))11))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () بوفتين  6وب   لسيد 
سيدي) حي  زنقة  لقشتة  لقد6مة 

بوزيد)46111) سفي  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () بوفتين  6وب   لسيد 
سيدي) حي  زنقة  لقشتة  لقد6مة 

بوزيد)46111) سفي  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (2( بتاريخ) ( بآسفي)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)-.
8(5I

aice compta

AREVA TEX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
AREVA TEX شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 46 شارع 
 لزرقطوني  لطابق 2  لشقة رقم 6  

- 1)288  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.41998(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في))1)د نبف))212)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

 2 شارع  لزرقطوني  لطابق) (46«

 لشقة رقم)6  - 1)288) لد ر لبيضاء)
 ملغرب«)إلى)»63))زنقة  بن منيف رقم)

6 - 21371) لد ر لبيضاء)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819787.

8(6I

 ئتمانية  لشمال للمحاسبة ش.م.م

LUNE TRANS لون طرانس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 ئتمانية  لشمال للمحاسبة ش.م.م

 لسو ني 3 زنقة 29) ج رقم 7) ، 

11)91، طنجة  ملغرب

LUNE TRANS لون طر نس شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مرك4 
زموري 3 إقامة يسرى 4 طابق 3 رقم 

58 طنجة - 91111 طنجة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.53(9(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تمت) (212( نونبف) (31 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

تفويت  لسيد))ة())محمد سليماني)

11))حصة   تماعية من أصل)11) 
حصة لفائدة)) لسيد))ة()مارك أندري)

د6د6يه بتاريخ)31)نونبف))212.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

6نا6ر) (24 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)81)251.

8(7I

fidmbk

HM VIP CLOTHS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fidmbk

مشرع بلقصيفي ، 51)6)، مشرع 

بلقصيفي  ملغرب

HM VIP CLOTHS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر  لقرية 

 لرتبية  لحو فات  - 51)6) مشرع 

بلقصيفي  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (24

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 HM (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.VIP CLOTHS

بيع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ملالبس  لجاهزة)

نقل  لبضائع)

أشغال متنوعة للبناء.

دو ر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 (6(51 (- (  لقرية  لرتبية  لحو فات)

مشرع بلقصيفي  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 41.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد محمد  لهيتي):))411)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):



2877 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

عنو نه) () ( محمد  لهيتي)  لسيد 
دو ر  لقرية  لرتبية  لحو فات))51)6) 

مشرع بلقصيفي  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () ( محمد  لهيتي)  لسيد 
دو ر  لقرية  لرتبية  لحو فات))51)6) 

مشرع بلقصيفي  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) ( بلقصيفي) بمشرع   البتد ئية 

12)فبف 6ر)2122)تحت رقم)2).

8(8I

N2M CONSEIL-SARL

 SOCIETE ABDESALAM
INSPAMAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 SOCIETE ABDESALAM

INSPAMAROC شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 74 
رقم 1)  لخطابي ل245  - 62111 

 لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23533
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 SOCIETE ABDESALAM  :

.INSPAMAROC
غرض  لشركة بإ6جاز):) ستيف د و)
تصد6رأطعمة  لكالب و توزيع أطعمة)

 لكالب.

 74 عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شارع)
 62111  - 1)) لخطابي ل245   رقم)

 لناظور  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عبد  ملغيث)  لسيد  لحساني 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (511   :

للحصة.
 511 ( (: محمد)  لسيد  لسالمي 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عبد  ملغيث)  لسيد  لحساني 
كارسيا) فيد6ريكو  زنقة  عنو نه) ()

لوركا)3  62111)مليلية  ملغرب.
 لسيد  لسالمي محمد))عنو نه) ()
 62111  (1 رقم) أوتيفو  بالس  زنقة 

مليلية  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  ملغيث)  لسيد  لحساني 
كارسيا) فيد6ريكو  زنقة  عنو نه) ()

لوركا)3 62111)مليلية  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ))2)6نا6ر)

2122)تحت رقم))3).

8(9I

 ئتمانية  لشمال للمحاسبة ش.م.م

LUNE TRANS لون طرانس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د6د للشركة

 ئتمانية  لشمال للمحاسبة ش.م.م
 لسو ني 3 زنقة 29) ج رقم 7) ، 

11)91، طنجة  ملغرب
LUNE TRANS لون طر نس  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي محمد 
مرك4 زموري 3 إقامة يسرى 4 طابق 
3 رقم 58 طنجة - 91111  طنجة 

 ملغرب.

تعيين مسيف  د6د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.53(9(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم تعيين) (212( نونبف) (31  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 

 MARC(مارك أندري(DIDIER(د6د6يه

ANDRE)كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (24 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)81)251.

821I

FIDUCIAIRE CHEMS

NORTHTECH ITSERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM 11 LOT(EL(HANSALI(R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

 NORTHTECH ITSERVICES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لخيام 3 رقم 41 تمارة  - 2111) 

تمارة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(35325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (15

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NORTHTECH ITSERVICES

:) صالح) بإ6جاز) غرض  لشركة 
بمعد ت) و  لتجهيز   لحاسوب 

 لتو صل).
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 (2111 (- ( تمارة) (41 رقم) (3  لخيام)

تمارة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (11 ( (: ( 6وسف  وميان)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () (  لسيد 6وسف  وميان)
تمارة)) (41 رقم) (3 تجزئة  لخيام)

2111))تمارة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () (  لسيد 6وسف  وميان)
تمارة)) (41 رقم) (3 تجزئة  لخيام)

2111))تمارة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بتمارة)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)7355.
82(I

STE BIOZAK SARL AU

SOCIETE BIOZAK SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

STE BIZAK SARL AU
تجزئة بن خيف ن شارع أبوبكر قاد6ري 

رقم)23 ، 61111، و دة  ملغرب
 SOCIETE BIOZAK SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : تجزئة 
بنخيف ن شارع  بو بكر  لقادري رقم 

)23 - 61111 و دة   ملغرب .
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.321((

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) (2122 6نا6ر) (1(  ملؤرخ في)
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SOCIETE BIOZAK SARL AU)شركة)
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)
 لوحيد مبلغ رأسمالها)1.111))درهم)
تجزئة) مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
بنخيف ن شارع  بو بكر  لقادري رقم)
)23 - 61111)و دة)) ملغرب))نتيجة)

ل توقيف  لنشاط.
و عين:

و) ( ) لقباج) ( زكرياء)  لسيد)ة()
إقامة) حي  لريا�سي  عنو نه) ()
 253 43) لشقة)  ملوحد6ن  لعمارة)
)ة() )كمصفي) ) ملغرب) 61111)و دة)

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
تجزئة) وفي  (2122 6نا6ر) (1( بتاريخ)
بنخيف ن شارع  بو بكر  لقادري رقم)

)23 - 61111)و دة)) ملغرب).
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)363.
822I

gestoria siham

F.B STEEL ف ب ستايل
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

gestoria siham
 EL(JADIDAlot(hakima(N°131 ،

24111،  لجد6دة  ملغرب
F.B STEEL ف ب ستا6ل شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم 45 
شارع عبد  لقادر مفتقيف  لطابق 2 
 لشقة 4  لد ر  لبيضاء - 24111 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
528343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (2122 فبف 6ر) (13
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 F.B (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

STEEL)ف ب ستا6ل.
بيع مو د) (: غرض  لشركة بإ6جاز)

 لبناء
 لتجارة.

أعمال  لبناء.
 لتطوير  لعقاري.

شر ء)وبيع أي عقار.
نقل  لبضائع.

وسائل  لنقل  لخاصة)
و لشخصية.

تأ يف  ملعد ت.
 لبناء)و لتشييد  ملعدني)،) ألشغال)

 لعامة)،) ميع  ملهن)؛
أعمال  لتفكي4  لكهربائية)

و لسباكة وأعمال  لتفكي4  ألخرى)؛
تغطية  ألرضيات) أعمال 

و لجدر ن.
بيع وشر ء)مقاطع  ألملنيوم)؛

إمد د ت مياه  لشرب)؛
 الستيف د و لتصد6ر.

أعمال  لصرف  لصحي.
أعمال  لنجارة.

و لحر سة) أعمال  لتنظيف 
و لبستنة)؛

تكييف  لهو ء.
كاميف  مر قبة.

منتج  لتنظيف.
أعمال متنوعة.

:) لرقم) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع عبد  لقادر مفتقيف  لطابق) (45
 24111 (- 4) لد ر  لبيضاء) 2) لشقة)

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: حليمة) مالك   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)
 (111 (: حليمة) مالك   لسيدة 

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () حليمة  مالك   لسيدة 
 لشقة)76))عمارة)1))م س)3) قامة)
 24111 بوزيد) سيدي  نسيم  لبحر 

 لجد6دة  ملغرب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () حليمة  مالك   لسيدة 
 لشقة)76))عمارة)1))م س)3) قامة)
 24111 بوزيد) سيدي  نسيم  لبحر 

 لجد6دة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (2 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)13)).
823I

COFISAM

MB PROJECT SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

COFISAM
عمارة 65,   لطابق  الول  تجزئة  
مسرور ) شارع  لحسن  لثاني ، 

2111)، تمارة  ملغرب
MB PROJECT SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لشقة 
 ملتو  دة بالطابق  ألر�سي ،تجزئة 

و د  لذه4،تجزئة آن ماري،رقم 39، 
تمارة - 2111) تمارة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(21137
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
)212)تقرر حل) )3)د نبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 MB PROJECT  لشريك  لوحيد)
 (11.111 )مبلغ رأسمالها) (SARL AU
مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
بالطابق  ألر�سي)  لشقة  ملتو  دة 
آن) و د  لذه4،تجزئة  ،تجزئة 
تمارة) ((2111 (- تمارة) (،39 ماري،رقم)
:) لتوقف   لنهائي) ل) نتيجة   ملغرب 

ملز ولة))نشاط  لشركة.

مقر  لتصفية ب  لشقة) و حدد 

،تجزئة) بالطابق  ألر�سي)  ملتو  دة 

و د  لذه4،تجزئة آن ماري،رقم)39،)

تمارة)-)2111))تمارة  ملغرب.)

و عين:

و) ) لبينوطي  ( مرو ن)  لسيد)ة()

و د  لذه4،تجزئة) تجزئة  عنو نه) ()

آن ماري،رقم)39،)تمارة)2111))تمارة)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((2 بتاريخ) ( بالرباط)  لتجارية 

2122)تحت رقم)2)3)2).

824I

AGAFISCO

WEBELEC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AGAFISCO

رقم 351 شارع موالي  سماعيل 

حي  لنهظة  كاد6ر ، 81131،  كاد6ر 

 ملغرب

WEBELEC شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 3) 

بلوك  لعيون شارع أحمد زكرياء 

تمد6د  لد خلة أكاد6ر - 81111  

أكاد6ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5134(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((9

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.



2879 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WEBELEC

غرض  لشركة بإ6جاز):)بيع و شر ء)

بالتقسيط  أل هزة  لكهربائية و بيع و)

شر ء)بالتقسيط  لعقاقيف).

 (3 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

زكرياء) أحمد  شارع  بلوك  لعيون 

  81111 (- أكاد6ر) تمد6د  لد خلة 

أكاد6ر  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: (  لسيد  بريد عبد  لعلي)

حصة بقيمة)51.111)درهم للحصة).

 511 ( (: ( ) لحسين)  لسيد  سحلي)

حصة بقيمة)51.111)درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  بريد عبد  لعلي))عنو نه) ()

 (32 18)شقة) حي أدر ر  لهالل بلوك)

أكاد6ر) (81652 أكاد6ر) تيكيوين 

 ملغرب.

 لسيد  سحلي)) لحسين))عنو نه) ()

 24 رقم) (22(1 حي تكمي أوفال زنقة)

) نزكان) (86361  لدشيفة  نزكان)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  بريد عبد  لعلي))عنو نه) ()

 (32 18)شقة) حي أدر ر  لهالل بلوك)

تيكيوين أكاد6ر)81652)أكاد6ر  ملغرب

 لسيد  سحلي)) لحسين))عنو نه) ()

 24 رقم) (22(1 حي تكمي أوفال زنقة)

) نزكان) (86361  لدشيفة  نزكان)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (13 بتاريخ) ( باكاد6ر)  لتجارية 

2122)تحت رقم)18387).

825I

CABINET LGHALI AMINE

VOYAGE RAGRAGA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET LGHALI AMINE

 DERB(ELMANJRA(RUE 72

 N°14 CASABLANCA ، 20500،

CASABLANCA MAROC

VOYAGE RAGRAGA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 15 زنقة 

د6يكسمود  لطابق )  لشقة 2 

بنجد6ة - 21)21  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

53113(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((4

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.VOYAGE RAGRAGA

(: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 TRANSPORT DE VOYAGEURS

.SUR ROUTE

 15 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
)) لشقة) د6يكسمود  لطابق) زنقة 

21)21) لد ر  لبيضاء) (- بنجد6ة) (2

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لحسين  لبورزكي):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  لحسين  لبورزكي)
عنو نه) ()حي عالل بن عبدهللا  لزنقة)
3) لرقم)2) والد عبو))11)26)برشيد)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لحسين  لبورزكي)
عنو نه) ()حي عالل بن عبدهللا  لزنقة)
3) لرقم)2) والد عبو))11)26)برشيد)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)8)12)8.
826I

ACCOMPT CONSULTING

BCOOBAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC
BCOOBAT شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

عفاك رقم53 طريق  لعونية و دة - 
OUJDA 61111  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.33233
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تمت) (2122 6نا6ر) (14 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
بلعزيز) ( )ة()حسين) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  ((.111
111.))حصة لفائدة)) لسيد))ة()هناء)

صالحي بتاريخ)14)6نا6ر)2122.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)2)3.
827I

REAL OFFICE SARL

TEL TRANSFER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

TEL TRANSFER  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي محل على 

 ليسار حي  ملرس  شناد 5T قطعة 

)741 - 91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(23977

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((8

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 TEL (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. TRANSFER

وسيط) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

تحويل  المو ل و خدمات  الد ء.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)محل على)

قطعة) (5T حي  ملرس  شناد)  ليسار 

)741 - 91111)طنجة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد بن حمزة مصطفى)):))11) 

حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
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مصطفى)) حمزة  بن   لسيد 
شارع) (2 حي  لبف نص) عنو نه) ()
 3 2) لطابق) رقم) حمادي  مزيان 
طنجة) (91111 2)ب) رقم) ( أ) تجزئة 

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
مصطفى)) حمزة  بن   لسيد 
شارع) (2 حي  لبف نص) عنو نه) ()
 3 2) لطابق) رقم) حمادي  مزيان 
طنجة) (91111 2)ب) رقم) ( أ) تجزئة 

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)8)2514.
828I

socomif(sarl

AKEN ENGINEERING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

socomif(sarl
زنقة محمد  لحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 4115)،  لقنيطرة  ملغرب
AKEN ENGINEERING  شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي ز وية 
شارع موالي عبد  لعزيز و زنقة 

صالح  لد6ن إقامة نور ب مكت4 
رقم 4  لقنيطرة  - 4111)  لقنيطرة 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.62723

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)27)6نا6ر)2122)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»ز وية شارع موالي عبد  لعزيز و زنقة)
مكت4) ب  نور  إقامة  صالح  لد6ن 
4111)) لقنيطرة) (-( 4) لقنيطرة) رقم)
دكالي زنقة) ( »ز وية زنقة) إلى)  ملغرب«)
مكت4)) مريم  إقامة  شالة  و  غاندي 
4111)) لقنيطرة)) (- 8) لقنيطرة) رقم)

 ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) ( بالقنيطرة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)91224.
829I

MAFA MAROC CONSULTING SARL

MD ART CONFECTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 MAFA MAROC CONSULTING
SARL

 RUE 31 ENNAHDA(PARCELLE 7
 S(LOTS 04 ETAGE 03 ، 90000،

TANGER MAROC
MD ART CONFECTION شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
 LOTS وعنو ن مقرها  إل تماعي
 NAHDA(LOT(N° 53 - 90000

طنجة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.27(75

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر) (212( د نبف) (19 في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 MD ART ذ ت  لشريك  لوحيد)
رأسمالها) مبلغ  ( (CONFECTION
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
 LOTS NAHDA LOT N°  إل تماعي)
نتيجة) طنجة  ملغرب  (53 - 91111
فشل  لغرض  ال تماعي  لذي) (: ل)

تاسست من   له.
 LOTS ب) مقر  لتصفية  حدد  و 
 NAHDA LOT N° 53 - 91111

طنجة  ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة() و د))زعكور و عنو نه) ()
 Dr koudiat dibe midar nador
)ة() طنجة  ملغرب كمصفي) (91111

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
تبليغ  لعقود محل  و    ملخابرة 

)و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) ((3 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)5)3.

831I

CRB CONSEIL

 LABORATOIRE DES HUILES
 ESSENTIELLES ET EXTRAITS

AROMATIQUES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

CRB CONSEIL
حي  لهناء شارع  بن سينا رقم 4)2 ، 

21281،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
 LABORATOIRE DES HUILES
 ESSENTIELLES ET EXTRAITS
AROMATIQUES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 

غاندي عمارة 1)، 18) شارع غاندي  
- 21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2(4227
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2122 6نا6ر) (26 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»451.111)درهم«)أي من)»251.111 
عن) درهم«) (711.111« إلى) درهم«)
د6ون) مع  مقاصة  إ ر ء) ( (: طريق)
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1779)8.

83(I

ANAMAR FIDUCIAIRE

STE SANADELEC SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY(BOUGAFER ،
45800، TINGHIR(maroc
  STE SANADELEC SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  6ت خيار 

قلعة مكونة - 45811 تنغيف  ملغرب.

تعيين مسيف  د6د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.267/(237

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تم تعيين) 25)د نبف)  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة() 6ت) مسيف  د6د 

عمر مصطفى كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((4 بتاريخ) ( بتنغيف)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)77.

832I

berrak(fidu(management

GOLDEN MIND ACADEMY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

berrak(fidu(management

 boulevard(pasteur, 3ème ,4(

 étage, n 32 ، 90000، tanger

maroc

 GOLDEN MIND ACADEMY

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مجمع 

 لحساني عماره  طلس ) رقم 22 - 

91111 طنجة  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8443(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تحويل)) ( تم) (212( ماي) ((1  ملؤرخ في)

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

 ( عماره  طلس) »مجمع  لحساني 

22 - 91111)طنجة  ملغرب«)إلى) رقم)

»شارع  لحسن  ألول مسكن ميامي)

 A7  - 91111 92) لطابق  لثاني) رقم)

طنجة)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((4 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)374.

833I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TAMAZIGHTE ABDA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE TAMAZIGHTE ABDA  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 352 

عين  لعاطي 2  لرشيد6ة  - 52111 

 لرشيد6ة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.9225

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (2122 6نا6ر) (13 في)  ملؤرخ 

  STE TAMAZIGHTE ABDA حل)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 

 352 رقم) وعنو ن مقرها  إل تماعي 

 52111 (- ( 2) لرشيد6ة) عين  لعاطي)

 لرشيد6ة  ملغرب نتيجة الزمة).

و عين:

بوريك)) ( ( محمد)  لسيد)ة()

وعنو نه) () 6ت عثمان تز رين ز كورة))

 ERRACHIDIA MAROC  52111

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

 352 وفي رقم) (2122 6نا6ر) (13 بتاريخ)

 52111 (- ( 2) لرشيد6ة) عين  لعاطي)

 لرشيد6ة  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) ( بالرشيد6ة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)64.

834I

FLASH ECONOMIE

IMDOKAL LITAJHIZ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم تأسيس شركة) (, (2122 6نا6ر) ((2
باملو صفات) ( محدودة  ملسؤولية)

 لتالية):
 IMDOKAL( LITAJHIZ««

S.A.R.L.) لتسمية):)
7) ملحل) :) لرقم)  ملقر  لتجاري)
 لتجاري)))تجزئة  لعو دي)))بوزنيقة))

 لهدف  لتجاري:
-)منعش عقاري

-)تجهيز وبيع  لقطع  ألرضية.
 (11111.11  لرأسمال:)محدد في)
حصة كما) ((111 درهم مقسمة إلى)

6لي):
 334 حميد) بولعرف  -) لسيد 

حصة.
 333 محمد) شقا6ري  -) لسيد 

حصة.
 333 زكرياء) حفيظي  -) لسيد 

حصة.))
 ملدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها)
 لتسييف):) لسيد))شقا6ري محمد و)

 لسيد حفيظي زكرياء.
 إل6د ع  لقانوني:) ملحكمة)
تحت  لرقم) سليمان,)  لتجارية  بن 

)5)سجل تجاري رقم)7373.
835I

JBE PARTNERS

 ATALANTIC AFRICA
 AUDIT ACCOUNTING

)CONSULTING )4AC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

JBE PARTNERS
 (4RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL(ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ،  ملغرب

 ATALANTIC AFRICA AUDIT

 ACCOUNTING CONSULTING
4AC)( شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 4) شارع 
الفا6يط عمارة كونتينونطال  لطابق 
 لخامس رقم 47 - 91111 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(23895

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((4
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 ATALANTIC AFRICA AUDIT
 ACCOUNTING CONSULTING

.((4AC
:) لخبفة) بإ6جاز) غرض  لشركة 
و  ملر  عة) ( و لتدقيق)  ملحاسبية 
 لقانونية للحسابات و ملشورة بجميع)

أنو عها للشركات..
4))شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
الفا6يط عمارة كونتينونطال  لطابق)
طنجة) (91111  -  47 رقم)  لخامس 

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد بنعمر هشام):))11))حصة)

بقيمة)111.))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد بنعمر هشام عنو نه) ()31 
شارع الفا6يط  لطابق  لخامس شقة)

3 91111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد بنعمر هشام عنو نه) ()31 
شارع الفا6يط  لطابق  لخامس شقة)

3 91111)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251355.

836I

BUREAU NAJAH

KHATARI SECURITE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

BUREAU NAJAH
شارع  ألميف موالي عبد هللا رقم 7) 
 لعيون ، 71111،  لعيون  ملغرب

KHATARI SECURITE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
و عنو ن مقرها  ال تماعي شارع 

تشاد رقم 18 حي  لوحدة )1  لعيون  
- 71111  لعيون  .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2(815
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)27)د نبف))212)تم تحويل)
 لشكل  لقانوني للشركة من)»شركة)
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)
»شركة ذ ت  ملسؤولية) إلى)  لوحيد«)

 ملحدودة«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (21 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)77).

837I

fudiciare(comptable

شركة افريكا يونايتد
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fudiciare(comptable
سوق  الربعاء  لغرب ، 4311)، 

سوق  الربعاء  لغرب  ملغرب
شركة  فريكا 6ونا6تد شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إل تماعي اللة 

ميمونة  ملركز  سوق  الربعاء  لغرب  

- 4311) سوق  الربعاء  لغرب  

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعد د  لقانون) (2121 فبف 6ر) (28

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

 فريكا 6ونا6تد.

:) نتاج) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 الشجار).

اللة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

ميمونة  ملركز))سوق  الربعاء) لغرب))-)

4311))سوق  الربعاء) لغرب)) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: ( ) 6وب)  لسيد  لحلوي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

 (.111 (: ( ) 6وب)  لسيد  لحلوي)

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () ( ) 6وب)  لسيد  لحلوي)

سوق  الربعاء) ميمونة  اللة  مركز 

4311))سوق  الربعاء) لغرب))  لغرب)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () ( ) 6وب)  لسيد  لحلوي)

سوق  الربعاء) ميمونة  اللة  مركز 

4311))سوق  الربعاء) لغرب))  لغرب)

 ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بسوق  الربعاء) لغرب))  البتد ئية 
رقم) تحت  (2122 فبف 6ر) (1( بتاريخ)

.68/20222
838I

س- طلس

STE MATJAR ANAFA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

س- طلس
 لطابق  الول  لحي  الد ري شارع 

 لطائف رقم )4 ، 23111، بني مالل 
 ملغرب

STE MATJAR ANAFA شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 46) 
 لز وية  لر بطة بين شارع  لعيون و 
شارع  لجيش  مللكي - 23111 بني 

مالل  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.3(35

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 3))د نبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت) (STE MATJAR ANAFA
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها) وعنو ن  درهم  (451.111
46)) لز وية  لر بطة)  إل تماعي رقم)
شارع  لجيش) و  شارع  لعيون  بين 
مالل  ملغرب) بني  (23111 (-  مللكي)
نتيجة للتوقف  لتام لنشاط  لشركة.

و عين:
و) نوركي  (  لسيد)ة() ملصطفى)
عنو نه) ()حي رياض  لسالم  لرقم)38 
23111)بني مالل  ملغرب كمصفي))ة()

للشركة.
و) نوركي  ( عبد  لرز ق)  لسيد)ة()
بلوك) رياض  لسالم  حي  عنو نه) ()
مالل  ملغرب) بني  (23111  2 رقم) (8

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
بتاريخ)3))د نبف))212)وفي رقم)46) 
 لز وية  لر بطة بين شارع  لعيون و)
بني) (23111 (- شارع  لجيش  مللكي)

مالل  ملغرب).

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 24 بتاريخ) ( مالل) ببني   البتد ئية 

د نبف))212)تحت رقم)292).

839I

مكت4  ملحاسبة

MADFAR STORE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكت4  ملحاسبة

شارع عبد  لخالق  لطريس رقم )2 
 لطابق  لثالث ، 62111،  لناظور 

 ملغرب

MADFAR STORE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لحسن  لثاني  لعروي - 62551 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MADFAR STORE

 (( (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 MARCHAND ET CONFECTION

DE BACHES ET MATELAS

 MENUISIER DE BOIS ET  (2

D’ALUMINIUM

.IMPORT EXPORT (3

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 62551 (-  لحسن  لثاني  لعروي)

 لناظور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (:  لسيد مدفر عبد لرز ق)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيدة مدفر مونية):))511)حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة).)

 511 (: عبد لرز ق) مدفر   لسيد 
بقيمة)11))درهم.

 لسيدة مدفر مونية):)511)بقيمة)
11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد مدفر عبد لرز ق عنو نه) ()
 (52 رقم) شارع  ملسيفة  لخضر ء)

 لعروي)62551) لناظور  ملغرب.
عنو نه) () مونية  مدفر   لسيدة 
 (52 رقم) شارع  ملسيفة  لخضر ء)

 لعروي)62551) لناظور  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد مدفر عبد لرز ق عنو نه) ()
 (52 رقم) شارع  ملسيفة  لخضر ء)

 لعروي)62551) لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)8))6نا6ر)

2122)تحت رقم)98.

841I

MAFA MAROC CONSULTING SARL

SAB DESIGN AUTO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 MAFA MAROC CONSULTING
SARL

 RUE 31 ENNAHDA(PARCELLE 7
 S(LOTS 04 ETAGE 03 ، 90000،

TANGER MAROC
SAB DESIGN AUTO شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
 BRANESS وعنو ن مقرها  إل تماعي

RUE 48 N° 7 - 90000 1 طنجة 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

((1277
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قر ر  لشريك  لوحيد) .بمقت�سى 

تقرر) (212( د نبف) ((3 في)  ملؤرخ 

ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 

 SAB DESIGN(ذ ت  لشريك  لوحيد

 (11.111 رأسمالها) مبلغ  ( (AUTO

مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 

 BRANESS ( RUE 48 N° 7 - 91111

طنجة  ملغرب نتيجة ل):)فشل  لغرض)

 ال تماعي  لذي تاسست من   له.

 BRANESS(وحدد مقر  لتصفية ب

طنجة) (( RUE 48 N° 7 - 91111

 ملغرب.)

و عين:

و) (ICHRAK  SABIR  لسيد)ة()

 RUE SAUTERNE  (1 عنو نه) ()

 ETG ( APPT 12 LA GIRONDE

طنجة) (CASABLANCA 91111

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((3 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)4)3.

84(I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TIZRAR SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE TIZRAR SARL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : قصر 

 لبفج تادغوست كلميمة  - 52111 

 لر شيد6ة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.((2(5

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 7))د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت) شركة  ( (STE TIZRAR SARL
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
تادغوست) قصر  لبفج   إل تماعي 
52111) لر شيد6ة  ملغرب) (-( كلميمة)

نتيجة الزمة).
و عين:

و) ( معروف) ( محمد)  لسيد)ة()
 52111 عنو نه) () لر شيد6ة)
)ة() كمصفي)  لر شيد6ة  ملغرب 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
قصر) وفي  (212( د نبف) ((7 بتاريخ)
 52111 (- ( تادغوست كلميمة)  لبفج 

 لر شيد6ة  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) ( بالرشيد6ة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)62.
842I

unifiscom

BATRACOR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

unifiscom
 RES MIAMAR IMM C RDC N9
 CALIFORNIE(CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA(MAROC
BATRACOR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لنسيم عمارة 72) رقم 15 سيدي 
معروف 21281  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.3884(5

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 6نا6ر) ((3 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد))ة() لتيباري  لر وي)
أصل) من  حصة   تماعية  (511
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  ((.111
6اسين  لر وي بتاريخ)3))6نا6ر)2122.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819735.

843I

TRANSPORT JAD EDDAHBI

TRANSPORT JAD EDDAHBI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TRANSPORT JAD EDDAHBI
 لخميسات ، 11)5)،  لخميسات 

 ملغرب
 TRANSPORT JAD EDDAHBI

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 392 سد 
6وسف بن تاشفين تجزئة بلميلودي 
 لخميسات - 5111)  لخميسات 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
29459

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (27
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRANSPORT JAD EDDAHBI
نقل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع)- ستيف د و تصد6ر.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)392)سد)
6وسف بن تاشفين تجزئة بلميلودي)
5111)) لخميسات) (-  لخميسات)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 211.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.111 ( (:  لسيد سفيان  لذهبي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد سفيان  لذهبي عنو نه) ()

تاشفين) بن  6وسف  سد  (392 رقم)

5111)) لخميسات) تجزئة بلميلودي)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد سفيان  لذهبي عنو نه) ()

تاشفين) بن  6وسف  سد  (392 رقم)

5111)) لخميسات) تجزئة بلميلودي)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) ( بالخميسات)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)68.

844I

FLASH ECONOMIE

DYAFTRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

«DYAFTRANS«

شركـة محدودة  ملسؤولية بشريك 

و حد  

درهـم 11.111)  لرأسمـال 

 ال تمـاعي :

 لرقم 9 إقامة  لياسمين شارع 

 لحسن  لثاني  لطريق  لوطنية رقم 

) بوزنيقة.

بتاريخ) ( بقر ر من  لشريك  لو حد)

2022/01/07،)تقــرر ما 6لي:

للشركة) ( -) لتصفية  ملسبقة)

 ملذكورة أعاله)

تعيين  لسيد)))نبيل  حبا كمصفي)

للشركة  ملذكورة أعاله

بكتابة) تم  إل6ـد ع  لقانـوني 

باملحكمة  البتـد ئية)  لضبط 

 01/27/2202 بتاريخ) ببنسليمان 

تحت رقم)51 .

845I
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FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

SENS DEVELOPPEMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
 لكريم  لخطابي،عمارة مركز أعمال 
 ليز،   لطابق  لثالث، مكت4 رقم 

)2 ، 41111، مر كش  ملغرب
SENS DEVELOPPEMENT شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي :  مللك 

   »MARGUERITE S.M « ملسمى 
تجزئة عرصة  لز هية، رقم 5)  ليز 

- 41111 مر كش  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.4(849

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2121 )3)مارس)  ملؤرخ في)
شركة) (SENS DEVELOPPEMENT
مبلغ) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
(« مقرها  إل تماعي  مللك  ملسمى)
تجزئة) ( ( (»MARGUERITE S.M
(- 5)) ليز) رقم) عرصة  لز هية،)
ل:) نتيجة  مر كش  ملغرب  (41111
إتمام  ملشاريع  ملبفمجة و عدم إ6جاد)
فرص  د6دة في  لسنو ت  ملاضية و)

نظر  لألزمة  لحالية..
و عين:

  VICTOR RAMIRO  لسيد)ة()
عنو نه) () و  (SANZ MARTINEZ
2،)رقم)3،)حي ز هية) إقامة هلفيتية)
)ة() 41111)مر كش  ملغرب كمصفي)

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
وفي  مللك) (212( د نبف) (3( بتاريخ)
   «MARGUERITE S.M («  ملسمى)
5)) ليز) تجزئة عرصة  لز هية،)رقم)

- 41111)مر كش  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (3( بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32351).
846I

فدكريد كونساي

YAMOSRA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

فدكريد كونساي

)8 زنقة 6وسف بن تاشفين برشيد ، 

11)26، برشيد  ملغرب

YAMOSRA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 3) شارع 

محمد  لخامس تجزئة  ليسر  لطابق 

3 يساربرشيد - 11)26 برشيد 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(6(85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((3

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.YAMOSRA

:) ألشغال) غرض  لشركة بإ6جاز)

 ملختلفة-) إلنعاش  لعقاري).

3))شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

محمد  لخامس تجزئة  ليسر  لطابق)

برشيد) (26(11 (- يساربرشيد) (3

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد ناهي حميد):))111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () حميد  ناهي   لسيد 
 47 55) لرقم) زنقة) (12 تجزئة  لبفكة)

21471) لد ر  لبيضاء) عين  لشق)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد ناهي حميد عنو نه) () زئة)
عين) (47 55) لرقم) زنقة) (12  لبفكة)

 لشق)21471) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) (  البتد ئية ببفشيد)

2122)تحت رقم)15).

847I

CEMACONSEILS SARL

إلترا بلوس ش.ذ.م.م وذات 
الشريك الوحي

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CEMACONSEILS SARL

 RUE(DE(METZ(BENJDIA ، (3

20000، CASABLANCA(MAROC

إلتف  بلوس ش.ذ.م.م وذ ت  لشريك 

 لوحي شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي  56 شارع 

موالي 6وسف  لطابق 3 شقة 4) 

 لد ر لبيضاء - 21231  لد ر لبيضاء  

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.423973

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) (2122 6نا6ر) (15  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 لشريك  لوحيد إلتف  بلوس ش.ذ.م.م)

)مبلغ رأسمالها) وذ ت  لشريك  لوحي)

مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111

شارع موالي 6وسف) (56 (  إل تماعي)

(- 4)) لد ر لبيضاء) شقة) (3  لطابق)

) ملغرب نتيجة) 21231) لد ر لبيضاء)

ل):)عدم تحقيق  لهدف  إل تماعي.

و حدد مقر  لتصفية ب)56)شارع)

 (4 شقة) (3 6وسف  لطابق) موالي 

21411) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)-)

 ملغرب.)

و عين:

و) بوفوس  ( ( حسن)  لسيد)ة()

 6(5 بلوك) وردة  درب  عنو نه) ()
ح ح  لد ر لبيضاء) ملغرب) (679 رقم)

) ملغرب) 21231) لد ر لبيضاء)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 15 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)133))8.

848I

CEMACONSEILS SARL

سطاف ترافو ش.ذ.م.م
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CEMACONSEILS SARL

 RUE(DE(METZ(BENJDIA ، (3

20000، CASABLANCA(MAROC

سطاف تر فو ش.ذ.م.م شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي )7إقامة 

إبن بطوطة ز وية  بن بطوطة و 
عبد  لكريم  لد6وري  لطابق  ألول 

رقم 3 لد ر لبيضاء  - 21251 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52899(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (15

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)سطاف)

تر فو ش.ذ.م.م.
مقاولة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ألشغال  ملختلفة و لبناء.
)7إقامة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
و) بطوطة  ز وية  بن  بطوطة  إبن 
عبد  لكريم  لد6وري  لطابق  ألول)
 21251 (- ( 3 لد ر لبيضاء) رقم)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.111 ( (: بوفوس)  لسيد حسن 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () بوفوس  حسن   لسيد 
679)ح ح) 5)6)رقم) درب وردة بلوك)
21251) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () بوفوس  حسن   لسيد 
679)ح ح) 5)6)رقم) درب وردة بلوك)
21251) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)133))8.

849I

MCG

أس كا بينش
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 ،Guéliz, Marrakech ، 40000

MARRAKECH MAROC

أس كا بينش شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عالل 

 لفا�سي،  لعمارة 2)،  لشقة رقم 5، 

سين - 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(22437

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (21

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

أس كا) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

بينش.

كر ء) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لشقق و  لغرف  ملفروشة.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

2)،) لشقة) عالل  لفا�سي،) لعمارة)
مر كش) (41111 (- سين) (،5 رقم)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد كب�سي سامي):))11))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () سامي  كب�سي   لسيد 

(،2 دكالة) ملك  أوريكا،) طريق 

تاسولطانت)41111)مر كش  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () سامي  كب�سي   لسيد 

(،2 دكالة) ملك  أوريكا،) طريق 

تاسولطانت)41111)مر كش  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (13 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

2122)تحت رقم)32517).
851I

aice compta

 PROCO INDUSTRIEL
GROUPE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
 PROCO INDUSTRIEL GROUPE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 
كلميمة إقامة لوفر رقم 653 

 لطابق  لر بع  لشقة ))  - 21111 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.526829
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)7))6نا6ر)2122)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
 653 »زنقة كلميمة إقامة لوفر رقم)
 21111  -   ((  لطابق  لر بع  لشقة)
زنقة) ((2« إلى)  لد ر لبيضاء) ملغرب«)
حي) فيال  لطابق  لسفلي  كلفون 
21381) لد ر لبيضاء)) (-  ملستشفات)

 ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819963.
85(I

fiduazizi

STE FISH ASFI
إعالن متعدد  لقر ر ت

fiduazizi
شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 
عمر  ملختار حي  لقدس، 7111، 

 لعيون  ملغرب
STE FISH ASFI »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: زنقة عبدة 
رقم 8)) حي خط  لرملة )1  لعيون 

- 71111  لعيون  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.28397

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)21)6نا6ر)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
2,3,):) لذي 6نص على) قر ر رقم)
حصة من طرف) ((61 بيع) (.( ما6لي:)
لفائدة) خدي  عبد  الله   لسيد 
 (71 وبيع) هللا  لياس  عبد   لسيد 
6وسف) طرف  لسيد  من  حصة 
 ملتقي))لفائدة  لسيد عبد هللا  لياس))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
نقل) ل  نشاط  لشركة  2.توسيع 
لحسابي  لشخ�سي)  لبضائع 
ونقل  الفر د) ولحساب  الخرين 
وحساب  لغيف))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) لحسابي  لخاص 
3.تعيين  لسيد 6وسف  ملتقي و لسيد)
بصفتهما  ملد6رين) خدي  عبد  الله 

 ملشاركين
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
6نص) 6),2,6,7:) لذي  رقم) بند 
تعد6ل  لنظام  السا�سي) ما6لي:) على 

للشركة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
13)فبف 6ر) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)298/2022.
852I

SAMIR FIDUCIAIRE

BADR MEGA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
BADR MEGA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : 27، 

رياض  لزيتون، مكناس. - 51111 
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مكناس  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.424(9

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تقرر حل) 24)د نبف)  ملؤرخ في)

BADR MEGA)شركة ذ ت مسؤولية)

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي)27،)رياض  لزيتون،)

مكناس  ملغرب) (51111 (- مكناس.)

نتيجة اللقفل  لنهائي.

و عين:
) لودغيفي)  لسيد)ة() لياس)
رياض  لزيتون،) (،27 عنو نه) () و 

مكناس  ملغرب) (51111 مكناس.)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

(،27 وفي) (212( د نبف) (24 بتاريخ)
 51111 (- مكناس.) رياض  لزيتون،)

مكناس  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (13 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2122)تحت رقم)44.

853I

CTC CONSULTING

SALAMA DRIVER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CTC CONSULTING

 10RUE(DE(LIBERTE 3EME

 ETG(APPT(N°6 ، 20130،

CASABLANCA MAROC

SALAMA DRIVER شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي إقامة 

 »GH3« 2 محل F4 لبستان عمارة 

سيدي مومن  لد ر  لبيضاء - 

21641   لد ر  لبيضاء   ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5(8(33

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 23)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
مبلغ رأسمالها) ( (SALAMA DRIVER
مقرها) وعنو ن  درهم  ((1.111
 F4  إل تماعي إقامة  لبستان عمارة)
»GH3«)سيدي مومن  لد ر) (2 محل)
) لد ر  لبيضاء)) (21641 (-  لبيضاء)
 ملغرب نتيجة ل):)عدم قدرة  لشركاء)
لعدم كفا6ة) تحقيق غرض  لشركة 

رأسمال  لشركة.
إقامة) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 «GH3« (2 محل) (F4  لبستان عمارة)
سيدي مومن)-)21641) لد ر  لبيضاء))

 ملغرب.)
و عين:

و) بنوشن  (  لسيد)ة() مال)
عنو نه) ()شارع  لشهد ء)رقم))) لحي)
21571) لد ر  لبيضاء))  ملحمدي)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
إقامة) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 
 «GH3« (2 محل) (F4  لبستان عمارة)

سيدي مومن  لد ر  لبيضاء
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (3 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)818238.
854I

FIDUCIAIRE AL BARAKA

COIN DE CHAISES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL BARAKA
 RES LES CHAMPS CENTER
 165 DB(ABDELMOUMEN

 IMM  B(ETG 4 N° 5 ، 20220،
CASABLANCA MAROC

 COIN DE CHAISES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 
 MAGASIN: 12 RUE(DE

 PERONNE(BELVÉDÈRE  - 20000
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.494(7(
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( د نبف) (22 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
بوري) محمد  )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (3.111
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (6.751
صروخ  الدري�سي  سماعيل بتاريخ)22 

د نبف))212.
بوري) محمد  )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (751
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (6.751
 22 بتاريخ) محمد  صروخ  الدري�سي 

د نبف))212.
بوري) محمد  )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (751
6.751)حصة لفائدة)) لسيد))ة()بناني)

ملياء)بتاريخ)22)د نبف))212.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 13 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)296))8.
855I

BELCOMPTA

BERREANE DE NEGOCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

BELCOMPTA
رقم 4 بلوك ب شارع  لنور زو غة 

 لعليا ، 31111، فاس  ملغرب
BERREANE DE NEGOCE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 3)3 
زنقة 6 حي نماء لبنسودة - 31111 

فاس  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.47975

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 6نا6ر) (1(  ملؤرخ في)
شركة) (BERREANE DE NEGOCE
مبلغ) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن) درهم  (61.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي رقم)3)3)زنقة)6)حي)

نماء)لبنسودة)-)31111)فاس  ملغرب)

نتيجة لفشل  ملشروع.

و عين:

 لسيد)ة()كريم))بريان و عنو نه) ()
 31111 بنسودة) (24 رقم) ((1 زنقة)

فاس  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

 3(3 وفي رقم) (2122 6نا6ر) (1( بتاريخ)
 31111 (- بنسودة) نماء) حي  (6 زنقة)

فاس  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)527/2022.

856I

aice compta

 SOCIETE MADAYNE AL

MARJANE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

 SOCIETE MADAYNE AL

MARJANE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي )6 
شارع اللة  لياقوت  ملركز  لتجاري 

 لرياض  لطابق 2 رقم 82 - 21111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.254(19

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في))1)د نبف))212)تم))تحويل))

للشركة)  ملقر  ال تماعي  لحالي 

شارع اللة  لياقوت  ملركز) (6(« من)
 82 رقم) (2  لتجاري  لرياض  لطابق)

إلى) 21111) لد ر لبيضاء) ملغرب«)  -
زنقة  ملنصور  لسعدي  لطابق) (6«

 21371 (- 23) ملعاريف) رقم)  لر بع 

 لد ر لبيضاء)) ملغرب«.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819785.

857I

JBE PARTNERS

 METROPOLE TRAINING
CO

إعالن متعدد  لقر ر ت

JBE PARTNERS
 (4RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL(ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ،  ملغرب

 METROPOLE TRAINING CO
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي:  ملجمع 
 لحسني  لثالث كزنا6ة بنا6ة 4 درج 
3  لطابق  ألول رقم 31 - 91111 

طنجة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.7737(

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)2))6نا6ر)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 6نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
قرر) (، تعد6ل  سم  لشركة) ما6لي:)
من) تغييف  سم  لشركة   لشركاء)
 METROPOLE TRAINING«
 METROPOLE« إلى) (CO«( SARL

.ADVISER«(SARL
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
نقل  ملقر  ملسجل للشركة من مجمع)
 لحسني  لثالث كزنا6ة بنا6ة)4)درج)3 
 لطابق  ألول رقم)31)طنجة إلى شقة)
2)) لطابق  ألول بلوك  لسالم) رقم)
س باساد6نا ز وية شارع عبد هللا بن)

رو حة شارع حطين))طنجة
على) 6نص  3:) لذي  رقم) قر ر 
من) مال  لشركة  رأس  رفع  ما6لي:)
درهم مع) ((11111 إلى) درهم  (5111

 ستحد ث)951)حصة  د6دة
قر ر رقم)4:) لذي 6نص على ما6لي:)
تعد6ل  ملو د)3)و)4)و)6)و)7)من  لنظام)

 ألسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

على) 6نص  3:) لذي  رقم) بند 
 METROPOLE ما6لي:) سم  لشركة)

ADVISER
بند رقم)4:) لذي 6نص على ما6لي:)
 ملقر  ال تماعي شقة رقم)2)) لطابق)
 ألول بلوك  لسالم س باساد6نا ز وية)
شارع عبد هللا بن رو حة شارع حطين))

طنجة
بند رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)
محمد) كاآلتي  موزعة  حصة  ((111
وسفيان) حصة  (511 مهدي)  لبشيف 

مهدي)511)حصة
بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)

رأس  ملال)11111))درهم
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251391.

858I

2htj(consulting

PRESTIGE MO TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

2htj(consulting
زنقة طرفا6ة و حسين بن علي مكات4 

 الدري�سي مكت4 رقم 7 حمرية ، 
51111، مكناس  ملغرب

Prestige MO trans شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي متجر رقم 
)1 6مين منزل رقم 24 تجزئة  لنخلة 

مر ة و د فاس  - 31121 فاس 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7((1(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (16
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.Prestige MO trans
نقل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لبضائع لفائدة  لغيف.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)متجر رقم)
24)تجزئة  لنخلة) )1)6مين منزل رقم)
فاس) (31121 (- ( فاس) و د  مر ة 

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عمر  الزمي  لحسني)  لسيد 
 4 شقة) عمر  5)) قامة  عنو نه) ()
 51111 زنقة 6وسف بن تاشفين مج)

مكناس  ملغرب.
محمد  الزمي  لحسني)  لسيد 
زنقة  السكندرية) (9 عنو نه) ()
تجزئة  لعثمانية شارع  بن  لخطي4))

31111)فاس  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عمر  الزمي  لحسني)  لسيد 
 4 شقة) عمر  5)) قامة  عنو نه) ()
 51111 زنقة 6وسف بن تاشفين مج)

مكناس  ملغرب
محمد  الزمي  لحسني)  لسيد 
زنقة  السكندرية) (9 عنو نه) ()
تجزئة  لعثمانية شارع  بن  لخطي4))

31111)فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)512.
859I

G.MAO.CCF

STE AIMRANE  EVOLUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

 STE(AIMRANE  EVOLUTION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لقطعة 

21)  تجزئة   ألد رسة زو غة  فاس 

 لقطعة 21)  تجزئة   ألد رسة 

زو غة  فاس 31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7(((3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((3

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AIMRANE  EVOLUTION

:)مقاول في) غرض  لشركة بإ6جاز)

 ألشغال))) ملختلفة))و  لبناء.

:) لقطعة) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

فاس) ( ) ألد رسة زو غة) تجزئة) ( ((21

 لقطعة)21)))تجزئة)) ألد رسة زو غة))

فاس)31111)فاس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () مساوي  عمر   لسيد 
) لهادي)) حي سيدي) ( ((7 زنقة) ( (284

زو غة فاس)31111)فاس  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () مساوي  عمر   لسيد 
) لهادي)) حي سيدي) ( ((7 زنقة) ( (284

زو غة فاس)31111)فاس  ملغرب.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)508/22.
861I

DAR ALKHIBRA

MERIJA MINING
شركة  ملساهمة
تغييف  لسنة  ملالية

DAR ALKHIBRA
 BD ABDELMOUMEN (11
 CASABLANCA(casablanca،

20000، CASABLANCA(MAROC
MERIJA MINING »شركة 

 ملساهمة«
وعنو ن مقرها  ال تماعي: 279 شارع 
 لزرقطوني - 21111  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
»تغييف  لسنة  ملالية«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.36416(

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)31)نونبف))212

إلى من) تقرر تغييف  لسنة  ملالية:)
فاتح شهر 6نا6ر إلى متم شهر د نبف من)

كل سنة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 14 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1))817.
86(I

STE NEW MOMENTUM CONSULTING SARL

شركة رانكيميديا
إعالن متعدد  لقر ر ت

 STE NEW MOMENTUM
CONSULTING SARL

 N°1 BIS, IMM 28 AV(DES(FAR
 MEKNES(VN ، 50000، MEKNES

MAROC
شركة ر نكيميد6ا  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم )41 
شقة 4 طابق R 2/  سماعلية ) 

شطر E مكناس - 51111 مكناس 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.51955

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

)212)تم  تخاذ) 6))د نبف)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)

للشركة) تحويل  ملقر  ال تماعي 

(/R  2 طابق) (4 شقة) (41( رقم) من 

 سماعلية)))شطر)E)مكناس  لى)498 

 ( رياض  السماعلية) (5 رقم) مكت4 

طابق)))مكناس

قر ر رقم)2):) لذي 6نص على ما6لي:)

 31.111 من) ر سمال  لشركة  رفع 

باضافة) درهم  ((11.111 درهم  لى)

11))درهم) 711)حصة نقد6ة بقيمة)

للحصة

قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)

للنظام) و7) (6،5 رقم) بنود  تعد6ل 

 السا�سي)

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)5:) لذي 6نص على ما6لي:)

في) 6تحدد  للشركة   ملقر  ال تماعي 

498)مكت4 رقم)5)رياض  السماعلية)

))طابق)))مكناس

بند رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)

6اسين  لشريك)  لسيد  لبوزياني 

 (11.111 للشركة) 6منح   لوحيد 

درهم نقد  كرأسمال للشركة

بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)

 (11.111 6حدد رأسمال  لشركة في)

حصة) ((111 مقسمة  لى) درهم 

درهم للحصة  لو حدة،) ((11 بقيمة)

مدفوعة بالكامل و مخصصة للسيد)

 لبوزياني 6اسين)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (12 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2122)تحت رقم)415.

862I

N2M CONSEIL-SARL

TRANSPORT OFFENBACH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 TRANSPORT OFFENBACH

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 مشروبن  زغنغان  - 62111 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23545

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((3

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TRANSPORT OFFENBACH

:) لنقل) بإ6جاز) غرض  لشركة 

لحساب) للبضائع  و  لدولي   لوطني 

 لغيف

نقل  ألمتعة  لغيف  ملصاحبة)

لحساب  لغيف.

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 مشروبن  زغنغان))-)62111) لناظور)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (:  لسيد جحا عبد  لكريم)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

511)حصة) ( (:  لسيد جحا محمد)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عبد  لكريم))) جحا   لسيد 

عنو نه) ()شارع 6وسف  بن تاشفين)
62111) لناظور) 4)) لناظور) رقم)

 ملغرب.

عنو نه) () محمد  جحا   لسيد 
41)) لناظور) شارع  بن خلدون رقم)

62111) لناظور  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () محمد  جحا   لسيد 
41)) لناظور) شارع  بن خلدون رقم)

62111) لناظور  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ))2)6نا6ر)

2122)تحت رقم)31).

863I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TMA SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE TMA SERVICES  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي كر ج 
رقم 39 تجزئة  لبلد6ة  لرشيد6ة  - 

52111  لر شيد6ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(5597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (2122 فبف 6ر) (13

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. TMA SERVICES

هندسة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لكمبيوتر).

كر ج) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- ( تجزئة  لبلد6ة  لرشيد6ة) (39 رقم)

52111) لر شيد6ة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

) لرفيع)) عبد  ملنعم)  لسيد 

39تجزئة  بلد6ة) فيال رقم) عنو نه) ()

 لرشيد6ة))52111) لرشيد6ة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

) لرفيع)) عبد  ملنعم)  لسيد 

39تجزئة  بلد6ة) فيال رقم) عنو نه) ()

 لرشيد6ة))52111) لرشيد6ة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالرشيد6ة))بتاريخ)27)6نا6ر)

2122)تحت رقم)19).

864I

ccf roubia

 ALHINDAWI TRADING

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ccf roubia

 bd(mohammed(derfoufi (7

oujda ، 60000، oujda(maroc

 ALHINDAWI TRADING SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : طريق 

تا6رت تجزئة بلحسين زنقة ب) رقم 

3مكرر - 61111 و دة  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.32(69

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر حل) (2122 6نا6ر) ((2  ملؤرخ في)

 ALHINDAWI TRADING SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)

مقرها  إل تماعي طريق تا6رت تجزئة)
(- 3مكرر) رقم) ب)) زنقة  بلحسين 

61111)و دة  ملغرب نتيجة النعد م)

عمليات تجارية.

و عين:
إكرو) ( فاطمة  لزهر ء)  لسيد)ة()
حي  لنهضة)) (14/2 زنقة) عنو نه) () و 

)ة() 64551) ر دة  ملغرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

طريق) وفي  (2122 6نا6ر) ((2 بتاريخ)
رقم) تا6رت تجزئة بلحسين زنقة ب))

3مكرر)-)61111)و دة  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)335.

865I

REAL OFFICE SARL

 TANGER EMBALLAGES
PLASTIQUE INDUSTRIEL

إعالن متعدد  لقر ر ت

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 TANGER EMBALLAGES

PLASTIQUE INDUSTRIEL »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: تجزئة 

9)8  ملنطقة  لصناعية  لعو مة  - 

91111 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(5673

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

)212)تم  تخاذ) 19)د نبف)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
 tanger لشركة) سهم  ((111 هبة)
 emballages( plastique( industriel
 ململوكة للسيدة كريمة  والد �سي علي)
لفائدة أختها  لسيدة فاطمة  لزهر ء)

 والد �سي علي
قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
 ستقالة  لسيدة كريمة  والد �سي علي)

من تسييف  لشركة)
قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
فاطمة  لزهر ء) والد) تعيين  لسيدة 

�سي علي مسيفة وحيدة للشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)
وضعة  لسيدة فاطمة  لزهر ء) والد)

�سي علي)11111))درهم نقدي
بند رقم)7:) لذي 6نص على ما6لي:)
درهم) ((11111 ر سمال  لشركة هو)
 (11 ب) سهم  ((111 على) موزعة 
درهم تملكه  لسيدة فاطمة  لزهر ء)

 والد �سي علي)
على) 6نص  3):) لذي  رقم) بند 
تعيين  لسيدة فاطمة  لزهر ء) ما6لي:)
 والد �سي علي مسيفة وحيدة للشركة

على) 6نص  6):) لذي  رقم) بند 
ما6لي:)) لتوقيع على كل أور ق و عقود)
فاطمة) طرف  لسيدة  من   لشركة 
مسيفة) بصفتها  �سي   لزهر ء) والد 

وحيدة للشركة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251487.
866I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

DREAMS ZIZ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

 لطابق  لثالث شارع عالل  بن عبد 
هللا رقم 32  لريش ، 52411،  لريش 

 ملغرب
DREAMS ZIZ  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 88 شارع 

6وسف بن تاشفين  لريش   - 52411 

 لريش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

316(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. DREAMS ZIZ

:) الشغال) غرض  لشركة بإ6جاز)

 ملختلفة  و  لبناء)و  العمال  لتجارية.

88)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

6وسف بن تاشفين  لريش)))-)52411 

 لريش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  البر هيمي عبد هللا)):))511 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (:  لسيد  البر هيمي محمد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

هللا)) عبد   لسيد  البر هيمي 

 3 ب) عمارة  حي  لتقدم  عنو نه) ()
 61111 ( ( ( و دة) ((( رقم) (2  لتنمية)

و دة  ملغرب.

 لسيد  البر هيمي محمد عنو نه) ()

88)شارع 6وسف بن تاشفين  لريش)))

52411) لريش  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

هللا)) عبد   لسيد  البر هيمي 

 3 ب) عمارة  حي  لتقدم  عنو نه) ()
 61111 ( ( ( ( ( )))و دة) 2)رقم)  لتنمية)

 لريش  ملغرب.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) (  البتد ئية بميدلت)

2122)تحت رقم)27.

867I

socomif(sarl

TRANS AROR ESPRESS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

socomif(sarl
زنقة محمد  لحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 4115)،  لقنيطرة  ملغرب
TRANS AROR ESPRESS شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي  ز وية 
شارع محمد  لعمر وي وشارع 
 ملعمورة رقم 64 محل رقم ) 
 لقنيطرة - 4111)  لقنيطرة 

 ملغرب.
تغييف نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.59277

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تم تغييف) (2122 فبف 6ر) (21  ملؤرخ في)
وبيع) »شر ء) من) نشاط  لشركة 
إلى) من  لصناعة  ملنزلية«)  ملنتجات 
من  لصناعة) وبيع  ملنتجات  »شر ء)

 ملنزلية«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) ( بالقنيطرة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)91239.

868I

BELCOMPTA

SMERAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BELCOMPTA
رقم 4 بلوك ب شارع  لنور زو غة 

 لعليا ، 31111، فاس  ملغرب
SMERAV شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 75 حي 

بسمة مسيفة  - 31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7112(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (16

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SMERAV

:) العمال) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ملختلفة

خدمات  ملاء) لصالح للشرب

 لهندسة  ملدنية.
 75 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

فاس) (31111 (- ( مسيفة) بسمة  حي 

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: زهيف كسيكسو)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () كسيكسو  زهيف   لسيد 
 31111 ( مسيفة) بسمة  حي  (75 رقم)

فاس  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () كسيكسو  زهيف   لسيد 
 31111 ( مسيفة) بسمة  حي  (75 رقم)

فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم))38.

869I

CONCILIUM EXPERTISE

 HAROUCH & KOUHEN
IMMOBILIERE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رفع رأسمال  لشركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى  بن نصيف،  لطابق 
 لخامس، شقة رقم  ،8) غوتيي 
 لد ر  لبيضاء ، 21161،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
 HAROUCH & KOUHEN
IMMOBILIERE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة  بو 
ز 6د  لد دو�سي، رقم ، 9 ملعاريف - 

21331  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.483765

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2122 6نا6ر) (25 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) ((.111.111«
 (.(11.111« إلى) درهم«) ((11.111«
مقاصة) إ ر ء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)328))8.

871I

عادل  لزميتة)-)محاس4-

TAZA SACS ECOLOGIQUE
شركة  لتضامن

حل شركة

عادل  لزميتة - محاس4-
251 حي  الد رسة بلوك 2 تازة ، 

35111، تازة  ملغرب
 TAZA SACS ECOLOGIQUE

شركة  لتضامن)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي  حــــي 

 لتقدم 2  مجموعــــة س رقـــــم 8  - 
35111 تازة  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.394(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (212( د نبف) ((3 في)  ملؤرخ 
 TAZA SACS شركة  لتضامن) حل 
رأسمالها) مبلغ  ( (ECOLOGIQUE
مقرها) وعنو ن  درهم  ((1.111
2))مجموعــــة)  إل تماعي))حــــي  لتقدم)
تازة  ملغرب) (35111  -   8 رقـــــم) س 

نتيجة ل):)- نعد م  ملردود6ة.
حــــي) ( ب) مقر  لتصفية  حدد  و 
 -   8 مجموعــــة س رقـــــم) ( (2  لتقدم)

35111)تازة  ملغرب.)
و عين:

و) ( ) لخرباوي) ( عادل)  لسيد)ة()
)مجموعــــة) (2 حــــي  لتقدم) ( عنو نه) ()
تازة  ملغرب) (35111   8 رقـــــم) س 

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (13 بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)59/2022.

87(I

LE LEGALISTE

PROLUMIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

PROLUMIER شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 75 
شارع أنفا، ز وية زنقة  كلوس دي 

بروفانس،  لطابق 9،  لشقة ب 8 - 
21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

531439

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((9

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.PROLUMIER

غرض  لشركة بإ6جاز):)شر ء،)بيع)

توزيع  ملنتجات) تصد6ر،)  ستيف د،)

و ملعد ت  لكهربائية.

 لقيام بأعمال تركي4  لتجهيز ت)

كاميف ت)  لكهربائية،) ملكيفات،)

 ملر قبة و ألنظمة  لكهربائية في  ميع)

 ملباني.

بيع  ميع لو زم  إلضاءة،)وتركي4)

أنظمة  لسالمة  لكهربائية.

أعمال  لد6كور  لد خلي و لخارجي.

75)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
أنفا،)ز وية زنقة))كلوس دي بروفانس،)

 لطابق)9،) لشقة ب)8 - 21111) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 711 ( (: ( بنجلون) عثمان   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 311 ( (:  لسيد مصطفى و لياض)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد عثمان بنجلون))عنو نه) ()

و لياض) مصطفى   لسيد 

عنو نه) ()-)-)-)-.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عثمان بنجلون))عنو نه) ()

و لياض) مصطفى   لسيد 

عنو نه) ()-)-)-)-

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1548)8.
872I

Annonce BO

GINGER MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

Annonce BO
1)، زنقة و شنطن  لطابق  لسفلي 

رقم ٤ ، 21161،  لد ر  لبيضاء 
Maroc

GINGER MAROC شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 4)2 شارع 
 بن سينا حي  لهنا - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.24(787

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( د نبف) (29 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت)) GINGER CEBTP)حصة)
حصة) (33.541   تماعية من أصل)
لفائدة)))GINGER BURGEAP)بتاريخ)

29)د نبف))212.
 GINGER CEBTP ( ( تفويت)
 33.541 حصة   تماعية من أصل)
حصة لفائدة)))PHENIXA).)بتاريخ)29 

د نبف))212.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1647)8.
873I

COMPANIANORD

COMPANIANORD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

COMPANIANORD
45) شارع محمد  لخامس  لطابق 
 Tanger ،91111 ، 28 لر بع شقة 

Maroc
COMPANIANORD شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لنهضة 
زنقة 31 رقم 1) طنجة - 91111 

طنجة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.7328(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) )3)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
COMPANIANORD))مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
 (1 رقم) (31  إل تماعي  لنهضة زنقة)
طنجة)-)91111)طنجة  ملغرب نتيجة)

ل):)عدم تحقيق هدف  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب  لنهضة)
 91111 (- طنجة) ((1 رقم) (31 زنقة)

طنجة  ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة()بالل)) لتومي و عنو نه) ()
طنجة) ((1 رقم) (31 زنقة)  لنهضة 
)ة() طنجة  ملغرب كمصفي) (91111

للشركة.
) لتومي) ( عبد  لنبي)  لسيد)ة()
رقم) (31 زنقة) عنو نه) () لنهضة  و 
طنجة  ملغرب) (91111 طنجة) ((1

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251225.
874I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

JODI TRANS SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER  ملغرب

JODI TRANS SARL  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لزرقطوني   قامة 32  قامة  رقم 29 

 لطابق  الول طنجة ، 91111 طنجة  

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

((9889

 31 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( غشت)

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 JODI (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

. TRANS SARL

:) لنقل) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لطرقي للبضائع

خدمات  لشحن)

 ستيف د و تصد6ر).

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لزرقطوني)) قامة)32) قامة))رقم)29 

 لطابق  الول طنجة)،91111)طنجة))

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد محمد  نو ر  لعافي)):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

محمد  نو ر  لعافي))  لسيد 

ولي  لعهد)) شارع  ((22 عنو نه) ()
طنجة)) ( ((14 رقم) (  لطابق  لسابع)

91111)طنجة  ملغرب.



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2892

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

محمد  نو ر  لعافي))  لسيد 

ولي  لعهد)) شارع  ((22 عنو نه) ()
طنجة)) ( ((14 رقم) (  لطابق  لسابع)

91111)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

شتنبف) (18 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

)212)تحت رقم)245815.

875I

sofoget

BAYTI HANI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

BAYTI HANI شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 شارع  

موالي عبد  لعزيز إقامة موالي عبد 

 لعزيز مكت4 4  لقنيطرة - 4111) 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

64135

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 BAYTI (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.HANI

:) نعاش) بإ6جاز) غرض  لشركة 
عقاري

 شغال عامة و أعمال  لبناء.

59)شارع)) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

موالي عبد  لعزيز إقامة موالي عبد)

 (4111 (- 4) لقنيطرة)  لعزيز مكت4)

 لقنيطرة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عبد  لسالم  لحدو�سي) (  لسيد)

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).)

(: عبد  لسالم  لحدو�سي) (  لسيد)

111))بقيمة)11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عبد  لسالم  لحدو�سي) (  لسيد)

عنو نه) () لقنيطرة)4111)) لقنيطرة)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لسالم  لحدو�سي) (  لسيد)

عنو نه) () لقنيطرة)4111)) لقنيطرة)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) ( بالقنيطرة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)6)912.

876I

FIDUCIAIRE AMER FISC

شركة أسينو كار ش.م.م
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC

 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،

NADOR MAROC

شركة أسينو كار ش.م.م شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

عالل  لفا�سي  لعروي  لناظور - 

62111  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

أسينو كار ش.م.م.

كر ء) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- عالل  لفا�سي  لعروي  لناظور)

62111) لناظور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة).

 511.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: محمد) قيشوح   لسيد 

حصة بقيمة)511)درهم للحصة).

 511 ( (: محمد) قيشوح   لسيد 

حصة بقيمة)511)درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () محمد  قيشوح   لسيد 

شارع عالل  لفا�سي  لعروي  لناظور)

62111) لناظور  ملغرب.

عنو نه) () محمد  قيشوح   لسيد 

شارع عالل  لفا�سي  لعروي  لناظور)

62111) لناظور  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () صد6قي  وليد   لسيد 

شارع  المام  لشافعي  لعروي)

62111) لناظور  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)27)6نا6ر)

2122)تحت رقم)68).

877I

FIDUCIAIRE AMER FISC

شركة لحجاجي علي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC

 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،

NADOR MAROC

شركة لحجاجي علي شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي )59 شارع 

 لحسن  لثاني  لعروي - 62111 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((8

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

لحجاجي علي.

منعش) (* (: غرض  لشركة بإ6جاز)
عقاري

و) تصد6ر  لفو كه  و  *) ستيف د 

 لخضرو ت.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):))59)شارع)

 62111 (-  لحسن  لثاني  لعروي)

 لناظور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد علي لحجاجي):))511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: لحجاجي) خالد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):



2893 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

عنو نه) () لحجاجي  علي   لسيد 

شارع  لحسن  لثاني  لعروي) (59(

62111) لناظور  ملغرب.

عنو نه) () لحجاجي  خالد   لسيد 

شارع  لحسن  لثاني  لعروي) (59(

62111) لناظور  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () لحجاجي  علي   لسيد 

شارع  لحسن  لثاني  لعروي) (59(

62111) لناظور  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)26)6نا6ر)

2122)تحت رقم))6).

878I

sofoget

ARIL SAKAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

ARIL SAKAN  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لقنيطرة 

23شارع  نو ل  قامة فلوري )) 

مكت4 رقم 14 ميموز  - 4111) 

.KENITRA sofoget

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.55237

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (212( د نبف) (16 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

محمد عزري) ( )ة() تفويت  لسيد)

91))حصة   تماعية من أصل)91) 

)ة() بر هيم) ) لسيد) لفائدة) حصة 

عزري بتاريخ)16)د نبف))212.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 البتد ئية بالقنيطرة))بتاريخ)21)6نا6ر)

2122)تحت رقم))9118.

879I

FIDLOUK

HOSBRAM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK

6)2,شارع 21 غشت  لقصر  لكبيف ، 

51)92،  لقصر  لكبيف  ملغرب

HOSBRAM شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 ملنصور  لدهبي عمارة  لحاج  لكبيف 
بلقصيفي  - 51)6) مشرع بلقصيفي 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HOSBRAM

 TENANT(:(غرض  لشركة بإ6جاز

.UNE SALLE DE SPORT

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 ملنصور  لدهبي عمارة  لحاج  لكبيف)
بلقصيفي))-)51)6))مشرع بلقصيفي)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: سبار) حسام   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () سبار  حسام   لسيد 
شارع  ملنصور  لدهبي عمارة  لحاج)
مشرع) ((6(51 بلقصيفي)  لكبيف 

بلقصيفي  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () سبار  حسام   لسيد 
شارع  ملنصور  لدهبي عمارة  لحاج)
مشرع) ((6(51 بلقصيفي)  لكبيف 

بلقصيفي  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) ( بلقصيفي) بمشرع   البتد ئية 

24)6نا6ر)2122)تحت رقم))3.
881I

BUSINESS AUDITAX

GLOBAL FONCIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

GLOBAL FONCIER شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 83) شارع 
ولي  لعهد مركز Nrea   ملكت4 رقم 

3) - 91111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(24197
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (15
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.GLOBAL FONCIER
:) النعاش) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعقاري
شر ء)و بناء) الر �سي

 الستثمار  لعقلري و بناء)مشاريع)
 الستثمار في  الر �سي  لفالحية.

 (83 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
) ملكت4) (Nrea شارع ولي  لعهد مركز)

رقم)3) - 91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  لر جي  لبشيف):))334)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيد  وقادي فريد):))333)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
333)حصة)  لسيد  كدر بر هيم):))

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) ()  لسيد  لر جي  لبشيف 
تزنيت) (85111 1)تجزئة  ملجد)

 ملغرب.
عنو نه) () فريد   لسيد  وقادي 
 ملجمع  لسكني شكيف  س4) لطابق)5 

91111)طنجة  ملغرب.
عنو نه) () بر هيم   لسيد  كدر 
1111)) لرباط)  55 حي  ملنطلق فيال)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () فريد   لسيد  وقادي 
 ملجمع  لسكني شكيف  س4) لطابق)5 

91111)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251535.
88(I

AURA OPERIS

AURA OPERIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

AURA OPERIS
26 شارع مرس  لسلطان شقة 
3  لطابق  الول ، 21111،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
AURA OPERIS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2894

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 26 شارع 
مرس  لسلطان شقة 3  لطابق  الول 

- 21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.425175

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر) (212( نونبف) (22 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (AURA OPERIS حل)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 
 (11.111 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 
 26 درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي)
شارع مرس  لسلطان شقة)3) لطابق)
 الول)-)21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب)

نتيجة للم تستطع  لشركة
تحقيق  لغرض  لذي تأسست من

أ له..
و عين:

و) سردلي  ( عثمان)  لسيد)ة()
عنو نه) () قامة  نباري عمارة أ ط) 
21111) ملغرب) عين  لدئاب) ش2)
) لد ر  لبيضاء) ملغرب) (21111

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
26)شارع) وفي) (212( نونبف) (22 بتاريخ)
مرس  لسلطان شقة)3) لطابق  الول)

- 21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)1)2))8.
882I

sofoget

CD ADVICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
CD ADVICE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي   لرباط 
54 زنقة آكيمدن شقة 2  كد ل - 

11111   لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(5747(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((9

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 CD (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.ADVICE

غرض  لشركة بإ6جاز):) ستشار ت)

و تسييف.

) لرباط) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- 2) كد ل) شقة) آكيمدن  زنقة  (54

11111)) لرباط  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

((:  لسيدة))دوفلو كارولين برناد6ت)

11))حصة بقيمة)11))درهم للحصة)

(:  لسيدة))دوفلو كارولين برناد6ت)

11))بقيمة)11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

برناد6ت) دوفلو كارولين  (  لسيدة)

عنو نه) ()) لرباط)----)) لرباط  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

برناد6ت) دوفلو كارولين  (  لسيدة)

) لرباط) (----- ) لرباط) عنو نه) ()

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بالرباط)  لتجارية 

2122)تحت رقم)----.

883I

FIDUCIAIRE AMER FISC

شركة أيكيو ش.م.م
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،
NADOR MAROC

شركة أ6كيو ش.م.م شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) شارع 
 لحرية  لطابق  لثالث  لد ر  لبيضاء 

- 21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)9))نونبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
شارع  لحرية  لطابق  لثالث) ((1«
 لد ر  لبيضاء)-)21111) لد ر  لبيضاء)
و د  لده4) »شارع  إلى)  ملغرب«)

 لعروي)-)62111) لناظور)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ))1)فبف 6ر)

2122)تحت رقم))8).
884I

FIDUCIAIRE AMER FISC

شركة املاس رينت كار ش.م.م
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،
NADOR MAROC

شركة  ملاس رينت كار ش.م.م شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
محمد  لخامس رقم 5)  لعروي 
 لناظور - 62111  لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

 ملاس رينت كار ش.م.م.

كر ء) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

5)) لعروي) رقم) محمد  لخامس 

 لناظور)-)62111) لناظور  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة).

 511.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 334 ( (: سفيان) مطعيش   لسيد 

حصة بقيمة)511)درهم للحصة).

 لسيد  لحامدي نور  لد6ن):))333 

حصة بقيمة)511)درهم للحصة).

 لسيد عزيز شمالل):))333)حصة)

بقيمة)511)درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد مطعيش سفيان عنو نه) ()

 لعروي)62111) لناظور  ملغرب.

نور  لد6ن)  لسيد  لحامدي 

62111) لناظور) عنو نه) () لعروي)

 ملغرب.

عنو نه) () شمالل  عزيز   لسيد 

 لعروي)62111) لناظور  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لحامدي محمد عنو نه) ()

 لعروي)62111) لناظور  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)26)6نا6ر)

2122)تحت رقم)59).

885I
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STE  NARJANE SAHARA

STE O›VOLAILLE DAKHLA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

STE O›VOLAILLE DAKHLA
شارع موالي  سماعيل حي 

 لفطيحات رقم 19-)1 ، 73111، 
 لد خلة  ملغرب

 STE O›VOLAILLE DAKHLA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع  

موالي  سماعيل حي  لفطيحات رقم 
19-)1 - 73111  لد خلة  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(673(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)16)6نا6ر)2122)تم))تحويل))
للشركة)  ملقر  ال تماعي  لحالي 
حي) موالي  سماعيل  ( »شارع) من)
 73111  -  19-1( رقم)  لفطيحات 
 لد خلة  ملغرب«)إلى)»حي  لنهضة))1 
 73111 - (187  لطابق  لسفلي رقم)

 لد خلة)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

فبف 6ر)2122)تحت رقم)169/2022.

886I

sofoget

 SURFCAMP MEHDIA
MOROCCO

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 SURFCAMP MEHDIA

MOROCCO شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)

في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي   لقنيطرة 
)6 زنقة 4 مهد6ة - 4111)  

 لقنيطرة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.3981(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر) (212( د نبف) (21 في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل شركة 
 SURFCAMP ذ ت  لشريك  لوحيد)
مبلغ) ( (MEHDIA MOROCCO
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
)6)زنقة) ) لقنيطرة) مقرها  إل تماعي)
4111))) لقنيطرة  ملغرب) 4)مهد6ة)-)

نتيجة ل):))زيادة خسائر  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب)) لقنيطرة)
)6)زنقة)4)مهد6ة)-)4111))) لقنيطرة)

 ملغرب.)
و عين:

و) عمري  ( ( بومد6ان) (  لسيد)ة()
) لقنيطرة) (----- ) لقنيطرة) عنو نه) ()

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ) ( بالقنيطرة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم))9124.
887I

STE  NARJANE SAHARA

STE NARJANE SAHARA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د6د للشركة

STE  NARJANE(SAHARA
حي موالي رشيد زنقة تافود رت 

 لطابق  لسفلي رقم 2)8 ، 73111، 
 لد خلة  ملغرب

STE NARJANE SAHARA  شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي موالي 

رشيد زنقة تافود رت  لطابق 
 لسفلي رقم 2)8 - 73111  لد خلة 

 ملغرب.
تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(8443

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2122 6نا6ر) (27  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة()) مسيف  د6د 

نر ان سعيد))كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

فبف 6ر)2122)تحت رقم)167/2022.
888I

COMPTE A JOUR

BALZAC TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
BALZAC TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
طنجة  لعروي  لناظور - 62111 

 لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23465
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (29
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BALZAC TRANS
نقل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ألمتعة غيف  ملصاحبة
و لخار ية) نقل  لسلع  لد خلية 

للغيف
 ستيف د  ملنتجات  لغذ ئية)

و ملنظفات و ملنتجات  لصحية.

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 62111 (- طنجة  لعروي  لناظور)

 لناظور  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: محمد  لرمزي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيد عبد  لرز ق و لحاج):))511 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () محمد  لرمزي   لسيد 
شارع طنجة  لعروي  لناظور)62111 

 لناظور  ملغرب.
و لحاج) عبد  لرز ق   لسيد 
عنو نه) ()  وهر تا فرخانة  لناظور)

62111) لناظور  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () محمد  لرمزي   لسيد 
شارع طنجة  لعروي  لناظور)62111 

 لناظور  ملغرب
و لحاج) عبد  لرز ق   لسيد 
عنو نه) ()  وهر تا فرخانة  لناظور)

62111) لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 19 بتاريخ) ( بالناضور)  البتد ئية 

د نبف))212)تحت رقم)4578.
889I

STE  NARJANE SAHARA

SANITAIR  DAKHLA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

STE(SANITAIR  DAKHLA
حي  لوحدة  لطابق  لسفلي رقم 617 

، 73111،  لد خلة  ملغرب
SANITAIR  DAKHLA شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 لوحدة   لطابق  لسفلي  رقم 617 - 
73111  لد خلة  ملغرب.
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تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(88(3

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في))3)6نا6ر)2122)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

رقم) ( ) لطابق  لسفلي) »حي  لوحدة)

إلى) 73111) لد خلة  ملغرب«)  -  617

 I378 -(حي  لوحدة)) لطابق  لسفلي«

73111) لد خلة)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده4)

فبف 6ر)2122)تحت رقم)190/2022.

891I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE ILABEL FLEUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد  لخامس رقم 13 

 لطابق  لثاني خنيفرة ، 54111، 

خنيفرة  ملغرب

STE ILABEL FLEUR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 311 

زنقة  ملقاومة حي  لفرح مريرت 

خنيفرة  - 54111 خنيفرة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2417

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 6نا6ر) (13 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

)ة() لهام  لحاج) تفويت  لسيد)

وعلي)511)حصة   تماعية من أصل)

511)حصة لفائدة)) لسيد))ة()عمر ن)

 لحاج  و عهلي بتاريخ)13)6نا6ر)2122.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 البتد ئية بخنيفرة))بتاريخ)12)فبف 6ر)

2122)تحت رقم)36.

89(I

FLASH ECONOMIE

NAMITA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

NAMITA شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 47) شارع 
 ملقاومة  قامة  فا  لطابق 2  لشقة  

رقم 22 - 21111  لد ر لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
529689

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (12
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.NAMITA
:) ميع) بإ6جاز) غرض  لشركة 
و لتجهيز ت) أعمال  لبناء.) لتقسيم 
و لصرف  لصحي) ومياه  لشرب 
تجهيز ت  لهاتف) و إلنارة  لعامة.)
(، وتوريد  ملو د.) ألشغال  لعامة)
إبر م  ميع  لعقود  ملتعلقة بنشاط)

 لشركة.))مشورة إد رية.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)47))شارع)
2) لشقة))  ملقاومة  قامة  فا  لطابق)
21111) لد ر لبيضاء)  -  22 رقم)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  ملجيد عارفي)):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عارفي)) عبد  ملجيد   لسيد 

شارع حسن  لصغيف) ((16 عنو نه) ()

ط)4  21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عارفي)) عبد  ملجيد   لسيد 

شارع حسن  لصغيف) ((16 عنو نه) ()

ط)4  21111) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819789.

892I

S2 DEV

S2 DEV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

S2 DEV

 41BD(ZERKTOUNI(ETG 7

 APPT 37 CASA(CASABLANCA،

21251،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

S2 DEV شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي )4 شارع 

 لزرقطوني  قامة 7 شقة 37 

 لد ر  لبيضاء  لد ر  لبيضاء 21451 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5(853(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( شتنبف) (28

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 S2 (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DEV

:) لتطوير) بإ6جاز) غرض  لشركة 
 لعقاري.

)4)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
37) لد ر) شقة) (7  لزرقطوني  قامة)
 لبيضاء) لد ر  لبيضاء)21451) لد ر)

 لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):))212)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عبد) حسيني  صقلي   لسيد 
 للطيف):))1.111))حصة بقيمة)11) 

درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عبد) حسيني  صقلي   لسيد 
 للطيف عنو نه) ()زنيت بارك عمارة)
فكتوريا) (9 شقة) (4 طابق) (2  كاسيا)
  21451  لنصر  والد صالح  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد) حسيني  صقلي   لسيد 
 للطيف عنو نه) ()زنيت بارك عمارة)
فكتوريا) (9 شقة) (4 طابق) (2  كاسيا)
 21451  لنصر  والد صالح  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 17 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر))212)تحت رقم)795583.
893I

la(sincérité(إنتمائية(

BK REST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

la(sincérité إنتمائية
زنقة بئف أنزر ن عمارة ٣  لشقة 
١٣ شارع محمد  لخامس فاس ، 

31111، فاس  ملغرب
BK REST شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : متجر رقم 
2  والد  لطي4  ماعة أوالد  لطي4  
رقم 2 زنقة شفشاون أطلس فاس 
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31111 فاس  ملغرب .

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.53915

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

)212)تقرر حل) )3)غشت)  ملؤرخ في)

مسؤولية) ذ ت  شركة  (BK REST

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)

2) والد) مقرها  إل تماعي متجر رقم)
 2 رقم) (  لطي4  ماعة أوالد  لطي4)
 31111 زنقة شفشاون أطلس فاس)

فاس  ملغرب))نتيجة ل بسب4  لخسائر)

 مللحوظة في  لبيانات  ملو زة)،)6صبح)

ربع) من  أقل  وضع  لشركة  صافي 
قرر لشريك) لهذ   رأس  ملال  ()1/4(

 لوحيد إقفال  لتصفية.

و عين:

 لسيد)ة()سعيد)))بناني و عنو نه) ()

31111)فاس  ملغرب))كمصفي) فاس)

)ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

بتاريخ))3)غشت))212)وفي متجر رقم)

2) والد  لطي4  ماعة أوالد  لطي4))-)

31111)فاس  ملغرب).

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

د نبف) (18 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

)212)تحت رقم)5563/21.

894I

BELCOMPTA

RACE AMINE CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BELCOMPTA
رقم 4 بلوك ب شارع  لنور زو غة 

 لعليا ، 31111، فاس  ملغرب

RACE AMINE CAR شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

24 هحل رقم 4 تجزئة هبة طريق 

مكناس - 31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7(19(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((7

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 RACE (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.AMINE CAR

كر ء) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

 24 رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

هحل رقم)4)تجزئة هبة طريق مكناس)

- 31111)فاس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (:  لسيد عبد  الاله صبار)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد عبد  الاله صبار عنو نه) ()

رنقة)3))رقم)63)حي و د فاس))31111 

فاس  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عبد  الاله صبار عنو نه) ()

رنقة)3))رقم)63)حي و د فاس))31111 

فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)477.

895I

مكت4  ملتني للمحاسبة و  لتدبيف

SKY SCRAPER AGENCY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

مكت4  ملتني للمحاسبة و  لتدبيف
ساحة نفار  3  قامة سان 

فر نسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 91141، 
طنجة  ملغرب

SKY SCRAPER AGENCY شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

محمد  لسادس  قامة  6ريس بالج 
بلوك 4 رقم 212 - 91111 طنجة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.7((33

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) (212( نونبف) (31  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 SKY SCRAPER  لشريك  لوحيد)
 (1.111 رأسمالها) مبلغ  ( (AGENCY
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع)
بالج) محمد  لسادس  قامة  6ريس 
طنجة) (91111  -  212 رقم) (4 بلوك)
سابقة) تصفية  (: ل) نتيجة   ملغرب 
لالو ن لسب4 مرض  لشرك  لوحيد.

شارع) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
بالج) محمد  لسادس  قامة  6ريس 
طنجة) (91111  -  212 رقم) (4 بلوك)

 ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة()عبد  لحق)) بن شقرون)
محمد  لسادس) شارع  عنو نه) () و 
 212 رقم) (4  قامة  6ريس بالج بلوك)
)ة() طنجة  ملغرب كمصفي) (91111

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
شارع) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 
بالج) محمد  لسادس  قامة  6ريس 

بلوك)4)رقم)212)طنجة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

د نبف) (31 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

)212)تحت رقم)249451.

896I

AC FIDUS

HELLOWATT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AC FIDUS

 BD ABDELKRIM KHATTABI 5(3

 DERB CHABAB C ALIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

HELLOWATT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي )27 

زنقة 7) حسنية ) شارع  ملقاومة - 

28831   ملحمد6ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

298(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HELLOWATT

(: بإ6جاز) غرض  لشركة 

معد ت  لطاقة  لشمسية) تا ر 

معد ت) وتركي4  و لفوتوفولطية 

 لطاقة  لشمسية و لضوئية..

عنو ن  ملقر  ال تماعي):))27)زنقة)

7))حسنية)))شارع  ملقاومة)-)28831  

 ملحمد6ة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 311.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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6ونس  ملدكوري  لزيدي)  لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (2.111   :

للحصة).
 (.111 ( (: بنسعد) طارق   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
6ونس  ملدكوري  لزيدي)  لسيد 
رقم) (5 تجزئة كينميف زنقة) عنو نه) ()
1)214) لد ر  لبيضاء) ( ))) لو زيس)

 ملغرب.
 لسيد طارق بنسعد عنو نه) ())4 
زنقة نجي4))محفوظ)))طابق)8)شقة)
21251) لد ر) ( شارع  لزر قطوني) (8

 لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
6ونس  ملدكوري  لزيدي)  لسيد 
رقم) (5 تجزئة كينميف زنقة) عنو نه) ()
1)214) لد ر  لبيضاء) ( ))) لو زيس)

 ملغرب
 لسيد طارق بنسعد عنو نه) ())4 
زنقة نجي4))محفوظ)))طابق)8)شقة)
21251) لد ر) ( شارع  لزر قطوني) (8

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) ( باملحمد6ة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)249.
897I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

ATLAS OUTDOOR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة
« »ATLAS OUTDOOR شـــركــــة

شــركـــة ذ ت  لــمــســؤولــيـة  لــمــحــدودة 
 لــمــقــر  ال ـتــمـاعــي :  ملتقى زنقة 

عالل بن ٲحمد، ڤيال  لعباسية رقم 
1) مر كش

إثر  لجمع  لعام  الستـثـنائي) على 
6نا6ر2122،) (24 بتاريخ)  ملنعقد 
 «ATLAS OUTDOOR« ( لشركة)
مقرها  ال تماعي) عنو ن  ش.م.م.،)
ڤيال) ٲحمد،) بن  عالل  زنقة  ملتقى 
 لعباسية رقم)1))مر كش)،)رأسـمالها))

11.111,11)درهـم)،)تقرر ما 6ـلي:))

)•)) عتماد  لنظام  ألسا�سي  ملحين)

للشركة،

 إل6ــــد ع  لـــــقــــانــــونـــــــي):

وقــد تـم  إل6د ع  لــقانـوني للشركـة)

باملحكمة  لتجـارية) بـكـتابـة  لضـبط 

بـمر كش 6ـوم))2/02/2022)تحت رقـم)

.(3246(

898I

la(sincérité(إنتمائية(

ASSAD AL FAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

la(sincérité إنتمائية
زنقة بئف أنزر ن عمارة ٣  لشقة 

١٣ شارع محمد  لخامس فاس ، 

31111، فاس  ملغرب

ASSAD AL FAN شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 

41 حي ملصلى عين قادوس فاس - 

31111 فاس  ملغرب .

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.44379

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر) (212( 6وليوز) ((9 في)  ملؤرخ 

ذ ت) شركة  (ASSAD AL FAN حل)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 (11.111 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 

مقرها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
قادوس) عين  ملصلى  حي  (41 رقم)

نتيجة) ( فاس  ملغرب) (31111 (- فاس)

لقرر لشريك  لوحيد إقفال  لتصفية)

بسب4  لخسائر  مللحوظة في  لبيانات)

 ملو زة)،)6صبح صافي وضع  لشركة)
أقل من ربع))1/4()رأس  ملال).

و عين:

 لسيد)ة())هشام))ود د و عنو نه) ()
رقم)41)حي ملصلى عين قادوس فاس)

)ة() كمصفي) ( فاس  ملغرب) (31111

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
رقم) وفي  (212( 6وليوز) ((9 بتاريخ)
(- فاس) قادوس  عين  ملصلى  حي  (41

31111)فاس  ملغرب).
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
د نبف) (31 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

)212)تحت رقم)8629/021.
899I

ABENN(AUDIT(&CONSEIL

CLINIQUE AZUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

ABENN(AUDIT &CONSEIL
 Avenue(Ali(Yaâta, Résidence
 Basma 1, GH1, C1 20250

 Casablanca ، 20250،
CASABLANCA MAROC

CLINIQUE AZUR  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

 A وعنو ن مقرها  إل تماعي تقسيم
شارع بيف أنز ر ن - 12)26 سطات 
 ملغرب. - 12)26 سطات  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6473
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2122 6نا6ر) (21 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) ((.911.111«
 2.111.111« إلى) درهم«) ((11.111«
تقد6م حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقد6ة أو عينية.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
13)فبف 6ر)  البتد ئية بسطات))بتاريخ)

2122)تحت رقم)15/2022.
911I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE DAWAJINE ZAYANE
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد  لخامس رقم 13 

 لطابق  لثاني خنيفرة ، 54111، 

خنيفرة  ملغرب
 STE DAWAJINE ZAYANE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي بلوك 5 

رقم 2) حي  ملصلى خنيفرة - 54111 
خنيفرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
4(49

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (16
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DAWAJINE ZAYANE SARL
غرض  لشركة بإ6جاز):)بيع لحوم)

 لد اج.
 5 بلوك) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
رقم)2))حي  ملصلى خنيفرة)-)54111 

خنيفرة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
511)حصة) ( (: (  لسيد أمزيان علي)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيد صابر  ملر بط):))511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () ( علي) أمزيان   لسيد 

خنيفرة)54111)خنيفرة  ملغرب.
عنو نه) () صابر  ملر بط   لسيد 

خنيفرة)54111)خنيفرة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () صابر  ملر بط   لسيد 

خنيفرة)54111)خنيفرة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بخنيفرة))بتاريخ)12)فبف 6ر)

2122)تحت رقم)37.
91(I
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AMR KAMEL DESIGNEA

TKTSUD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TKTSUD
حي  لعودة رقم 2574 ، 71111، 

 لعيون  ملغرب
TKTSUD شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لعودة 
رقم 2574 - 71111  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
39969

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TKTSUD
:) ميع) بإ6جاز) غرض  لشركة 
أعمال  لبناء)،)تطوير  ألر �سي)،)إنشاء)
لجميع) و لصناعية   ملباني  لسكنية 
(، و لصرف  لصحي) ،) لغرق   ملهن)
إمد د ت مياه  لشرب ومد  ألنابي4)
إنشاء) لصو مع) (، حفر  آلبار) (،
صناعية) أعمال  وخز نات  ملياه.)
متنوعة)،)كافة أعمال ولو زم  لكهرباء)
وتركي4) وإصالح  وتوريد  و لسباكة 
معد ت  لتبف6د و لتكييف)  ملكيفات.)
تصنيع وتسويق  لطابوق و لفوهات)
و لبالط و ميع مو د  لبناء.) ستيف د)
وتسويق  ملستحضر ت  لصيدالنية)
ومستلزمات  أل هزة بأنو عها.) عمال)
و لشبكات) و لطرق   لتف بية  لعامة 
و لشبكات  لكهربائية)  ملختلفة 
و ملباني) و مد د ت  ملياه  و لطرق 

و لكهرباء) لصناعية).

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)حي  لعودة)

رقم)2574 - 71111) لعيون  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد هدي ماء) لعينين عنو نه) ()

شارع) رشيد  لشطر  لثالث  موالي 

 71111  18 رقم) (16 بلوك) سنغور 

 لعيون  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد هدي ماء) لعينين عنو نه) ()

شارع) رشيد  لشطر  لثالث  موالي 

 71111  18 رقم) (16 بلوك) سنغور 

 لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (21 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)-.

912I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

BERBER WAY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 ALI(OULHAJ ) SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق  لبف6د 1)3  لرئيسية 

 لرشيد6ة ، 52111،  لرشيد6ة 

 ملغرب

BERBER WAY شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : قصر 

مرزوكة  لطاوس قصر مرزوكة 

 لطاوس 52111  لرشيد6ة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.9837

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) (2122 6نا6ر) (13  ملؤرخ في)
BERBER WAY)شركة ذ ت مسؤولية)
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  (51.111 رأسمالها)
مرزوكة) قصر  مقرها  إل تماعي 
مرزوكة  لطاوس) قصر   لطاوس 
نتيجة) 52111) لرشيد6ة  ملغرب 

الزمة  لقطاع  لسياحي.
و عين:

و) ) نعام  محمد)  لسيد)ة()
مرزوكة  لطاوس) قصر  عنو نه) ()
كمصفي) 52111) لرشيد6ة  ملغرب 

)ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
قصر) وفي  (2122 6نا6ر) (13 بتاريخ)
مرزوكة) قصر  مرزوكة  لطاوس 

 لطاوس)52111) لرشيد6ة  ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) ( بالرشيد6ة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)76.

913I

FIDUCIAIRE HAKIM

»PROMOBOCH«
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAKIM
صندوق بريد رقم 4163،  لجد6دة 

 لرئيسية،  لجد6دة. ، 24111، 
 لجد6دة  ملغرب

»PROMOBOCH« شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لشقة 
1)،  لطابق  ألول، عمارة  ملر بطين، 
زنقة  لفقيه  لبحبوحي، - 24111 

 لجد6دة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(9133
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (2(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.«PROMOBOCH«

غرض  لشركة بإ6جاز):)-) إلنعاش)

 لعقاري.)-)إد رة  إل6جار ت.)-)أشغال)

مختلفة و لبناء..

:) لشقة) عنو ن  ملقر  ال تماعي)

1)،) لطابق  ألول،)عمارة  ملر بطين،)

 24111 (- زنقة  لفقيه  لبحبوحي،)

 لجد6دة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 333 ( (: بال) بن   لسيد  بر هيم 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 333 ( (: وكار) شعي4  أبو   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

حصة) (334 ( (:  لسيد عمر شاكر)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () بال  بن   لسيد  بر هيم 

 لجد6دة)24111) لجد6دة  ملغرب.

 لسيد أبو شعي4 وكار عنو نه) ()

 لجد6دة)24111) لجد6دة  ملغرب.

عنو نه) () شاكر  عمر   لسيد 

 لجد6دة)24111) لجد6دة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () بال  بن   لسيد  بر هيم 

 لجد6دة)24111) لجد6دة  ملغرب

 لسيد أبو شعي4 وكار عنو نه) ()

 لجد6دة)24111) لجد6دة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد6دة))بتاريخ)12)فبف 6ر)

2122)تحت رقم)27459.

914I



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2900

  FIDUCIAIRE ET BUSINESS CENTER

شركة محدودة  ملسؤولية

)ذ ت شريك وحيد

AGTIB TRANS NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE ET BUSINESS

CENTER  شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت شريك وحيد

شقة 5 عمارة شهيف شارع محمد 

 لسادس زنقة سيفكوف  لجد6دة ، 

24111،  لجد6دة  ملغرب

AGTIB TRANS NEGOCE   شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي  زنقة 

أحمد  لتوقي  قامة أوروك 3  لطابق  

 لثالث  لرقم 3)  لد ر  لبيضاء  - 

21251  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.418273

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تقرر حل) )3)د نبف)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 AGTIB TRANS  لشريك  لوحيد)

NEGOCE))))مبلغ رأسمالها)11.111) 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي))زنقة)

3) لطابق)) أحمد  لتوقي  قامة أوروك)

(- ( 3)) لد ر  لبيضاء)  لثالث  لرقم)

21251) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)

ل):)مرض  لشريك  ملسيف  لوحيد.

زنقة) ( ب) مقر  لتصفية  حدد  و 

3) لطابق)) أحمد  لتوقي  قامة أوروك)

(- ( ( 3)) لد ر  لبيضاء)  لثالث  لرقم)

21251) لد ر  لبيضاء) ملغرب.)

و عين:

و) أكطي4  ( ( 6وسف)  لسيد)ة()

دو ر  لكطابة  لحكاكشة) عنو نه) ()

 24353 بنور) سيدي  عمر ن   والد 

)ة() كمصفي) بنور  ملغرب  سيدي 

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1656)8.

915I

BUREAU ESSOUFYANI

E.D.M PACKAGING
إعالن متعدد  لقر ر ت

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

E.D.M PACKAGING »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 94 تجزئة 
 ألمل  لشقة 13  - -  ملر�سى -  لعيون 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.25893

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) (2122 6نا6ر) ((9  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)

على) 6نص  )1:) لذي  رقم) قر ر 

مد6نة) من  مقر  لشركة  نقل  ما6لي:)

 13 شقة) تجزئة  ألمل  (94(  لعيون)

)) لرقم) أكاد6ر) مد6نة  إلى  ()  ملر�سى)

مشروع  لنهضة)) (86 عمارة) (233

 لشطر  لعاشر حي  لسالم أكاد6ر)(

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

.:) لذي 6نص على ما6لي:) بند رقم)

تم تحيين وتعد6ل بعض  لبنود وفق)

 لتعد6ل  ألخيف

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

13)فبف 6ر) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)292/2022.

916I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

CANC TRANS SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER  ملغرب
CANC TRANS SARL  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

 لزرقطوني   قامة 32  قامة  رقم 29 
 لطابق  الول طنجة - 91111 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
((9847

 31 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( غشت)
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 CANC(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

. TRANS SARL
:) لنقل) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لطرقي للبضائع)
خدمات  لشحن)

 ستيف د وتصد6ر).
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 لزرقطوني)) قامة)32) قامة))رقم)29 
 لطابق  الول طنجة)-)91111)طنجة)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد محمد  نو ر  لعافي)):))111.) 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

محمد  نو ر  لعافي)  لسيد 
ولي  لعهد)) شارع  ((22 عنو نه) ()
طنجة)) ( ((14 رقم) (  لطابق  لسابع)

91111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
محمد  نو ر  لعافي))  لسيد 
ولي  لعهد)) شارع  ((22 عنو نه) ()
طنجة)) ( ((14 رقم) (  لطابق  لسابع)

91111)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
شتنبف) (16 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

)212)تحت رقم)245764.
917I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE DAWAJINE ZAYANE
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد  لخامس رقم 13 

 لطابق  لثاني خنيفرة ، 54111، 
خنيفرة  ملغرب

 STE DAWAJINE ZAYANE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي بلوك 5 
رقم 2) حي  ملصلى خنيفرة - 54111 

خنيفرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4(49
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (16
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.DAWAJINE ZAYANE SARL



2901 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

تجارة في) (: غرض  لشركة بإ6جاز)

لحوم  لدو  ن.

 5 بلوك) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

رقم)2))حي  ملصلى خنيفرة)-)54111 

خنيفرة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) ( (:  لسيد  مزيان  علي)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد  ملر بط صابر):))511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) ()  لسيد  مزيان  علي 

خنيفرة)54111)خنيفرة  ملغرب.

عنو نه) () صابر   لسيد  ملر بط 

خنيفرة)54111)خنيفرة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) ()  لسيد  مزيان  علي 

خنيفرة)54111)خنيفرة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بخنيفرة))بتاريخ)13)فبف 6ر)

2122)تحت رقم)37.

918I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

BOX RENT LAAY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي  لفتح زنقة 6نبع رقم 32  لعيون ، 

71111،  لعيون  ملغرب

BOX RENT LAAY     شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لوحدة بلوك هـ رقم )45  - 71111 

 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

41(67

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (2122 فبف 6ر) (12

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 BOX (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.    RENT LAAY

كر ء) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لسيار ت بال سائق).

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 71111 -  45(  لوحدة بلوك هـ)رقم)

 لعيون  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة ليلى عقلي)):))111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).)

 لسيدة ليلى عقلي)):)111))بقيمة)

11))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () ( عقلي) ليلى   لسيدة 

 (11 شارع محمد  لزرقطوني  لرقم)

52)24) لبئف  لجد6د)  لبئف  لجد6د)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () ( عقلي) ليلى   لسيدة 

 (11 شارع محمد  لزرقطوني  لرقم)

52)24) لبئف  لجد6د)  لبئف  لجد6د)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

13)فبف 6ر) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)305/2022.

919I

rochimed

سانتيف ميموز 

SANITAIRE MIMOSA 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

rochimed
 26rue(d›azilal(appt(n(1 rdc

 casablanca ، 20500، casablanca
maroc

 SANITAIRE  سانتيف ميموز
MIMOSA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي  قامة 
بريما  وفيس رقم 15)  لطابق 

 لثالث  لشقة 6) ز وية مصطفى 
 ملعاني و)) 6نا6ر    - 21111  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

521637
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( شتنبف) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)سانتيف)

.SANITAIRE MIMOSA( ميموز
غرض  لشركة بإ6جاز):) الستيف د و)
 لتصد6ر)-)بيع  ميع مو د  لسانتيف.

:) قامة) عنو ن  ملقر  ال تماعي)
بريما  وفيس رقم)15)) لطابق  لثالث)
مصطفى  ملعاني) ز وية  ((6  لشقة)
21111) لد ر  لبيضاء) (-((( و)))6نا6ر)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (5(1 ( (:  لسيدة باط مريم)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيدة باط عبد هللا):))491)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () مريم  باط   لسيدة 
 (17 شقة) (6 تجزىة منزلي مجموعة)
111)2) لد ر) مليل) تيت  (3  لطابق)

 لبيضاء) ملغرب.
عنو نه) () هللا  عبد  باط   لسيد 
 (9111 مد6ونة) سوكار  مرس  دو ر 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () مريم  باط   لسيدة 
 (17 شقة) (6 تجزىة منزلي مجموعة)
111)2) لد ر) مليل) تيت  (3  لطابق)

 لبيضاء) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوبر))212)تحت رقم)45)798.
9(1I

SMAM

تموروت كاش
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SMAM
 QUA ADMINISTRATIF
 AIN(HAOUZI ، 91000،

CHEFCHAOUEN MAROC
تموروت كاش  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي مركز 

تموروت باب برد - 111)9 شفشاون 
 ملغرب - 111)9 شفشاون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(633
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( مارس) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

تموروت كاش).
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صرف و) (: غرض  لشركة بإ6جاز)

تحويل  المو ل).

مركز) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تموروت باب برد)-)111)9)شفشاون)

 ملغرب)-)111)9)شفشاون  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لساعد تملكوتان)):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

تملكوتان)  لسيد  لساعد 

برد) باب  تموروت  مركز  عنو نه) ()

111)9)شفشاون  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

تملكوتان)  لسيد  لساعد 

برد) باب  تموروت  مركز  عنو نه) ()

111)9)شفشاون  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ) ( بشفشاون)  البتد ئية 

6وليوز))212)تحت رقم)93/2021.

9((I

NJ BUSINESS

STE CHAMA BEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،

FES maroc

STE CHAMA BEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكت4 9) 

مكات4 مارينا شارع عبد  لكريم بن 

 لون  لطابق 3  ملد6نة  لجد6دة - 

31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7((63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (21
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.CHAMA BEST
:) الشغال) غرض  لشركة بإ6جاز)
و  لتجارة  لحرة و)  ملختلفة و  لبناء)

مكت4  لدر سات و  لبحث.
مكت4) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
مكات4 مارينا شارع عبد  لكريم) ((9
3) ملد6نة  لجد6دة) بن  لون  لطابق)

- 31111)فاس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.511 ( (:  لسيدة  كر م  لعالمي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 2.511 ( (: بوقاع) حبيبة   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيدة  كر م  لعالمي عنو نه) ()
ت تجزئة دليلة) (52 عمارة) ((( شقة)
 31111 ( زو غة) مجموعة  لضحى 

فاس  ملغرب.
عنو نه) () بوقاع  حبيبة   لسيدة 
32)تجزئة  لغز لي شارع  بن  لخطي4)
فاس) (31111  3 شقة) ((  لطابق)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة  كر م  لعالمي عنو نه) ()
ت تجزئة دليلة) (52 عمارة) ((( شقة)
 31111 ( زو غة) مجموعة  لضحى 

فاس  ملغرب
عنو نه) () بوقاع  حبيبة   لسيدة 
32)تجزئة  لغز لي شارع  بن  لخطي4)
فاس)) (31111  3 شقة) ((  لطابق)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (13 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)578.

9(2I

LINKSTOM GROUP

LINKSTOM GROUP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LINKSTOM GROUP

 لصخيف ت ، 2151)،  لصخيف ت 

 ملغرب

LINKSTOM GROUP شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة عين 

 لعتاريس عمارة رقم 12)  لطابق 

 لثاني  لشقة 4 - 2151)  لصخيف ت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(35337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (24

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LINKSTOM GROUP

خدمات) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

وأنظمة)  لبفمجة  إللكتفونية 

 لحاسوب.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 (12 رقم) عمارة  عين  لعتاريس 

 (2151  -  4  لطابق  لثاني  لشقة)

 لصخيف ت  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد حمزة حمومي):))511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: منيف  لكرطيط)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () حمومي  حمزة   لسيد 

 (2151  4( رقم) ليف ك  تجزئة 

 لصخيف ت  ملغرب.

عنو نه) () منيف  لكرطيط   لسيد 
 (8 رقم) (67 زنقة) رقر ق  أبي  حي 

91)1))) لرباط  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () حمومي  حمزة   لسيد 

 (2151  4( رقم) ليف ك  تجزئة 

 لصخيف ت  ملغرب

عنو نه) () منيف  لكرطيط   لسيد 
 (8 رقم) (67 زنقة) رقر ق  أبي  حي 

91)1))) لرباط  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (13 بتاريخ) ( بتمارة)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)7371.

9(3I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 O COMPTOIR DES DAMES

SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
زنقة 74 رقم 2) فلوريد   لعليا 

سيدي معروف ، 91)21،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 O COMPTOIR DES DAMES

SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 3 ، 
زنقة آ6ت أورير ،  لطابق 2 ، شارع 

موالي 6وسف ، حي بوركون  - 

21153    لد ر  لبيضاء     ملغرب  .

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.52(323
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قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)7))د نبف))212)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»رقم)3)،)زنقة آ6ت أورير)،) لطابق)2 

حي بوركون)) (، ،)شارع موالي 6وسف)

- 21153))) لد ر  لبيضاء)))) ملغرب))»)
إلى)»رقم)1))،) لطابق  لسفلي)،)زنقة)

) لد ر) ( (21(11 (- ( ،)حي ر سين) تيفكو)

 لبيضاء))))) ملغرب))».

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)195))8.

9(4I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 O COMPTOIR DES DAMES

SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تغييف نشاط  لشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

زنقة 74 رقم 2) فلوريد   لعليا 

سيدي معروف ، 91)21،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 O COMPTOIR DES DAMES

SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي رقم 3 ، 

زنقة آ6ت أورير ،  لطابق 2 ، شارع 

موالي 6وسف ، حي بوركون  - 

21153    لد ر  لبيضاء     ملغرب  .

تغييف نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.52(323

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم تغييف) (2122 6نا6ر) ((8 في)  ملؤرخ 

للعنا6ة) »مركز  من) نشاط  لشركة 

بالجمال«)إلى)»)صالون للحالقة)».

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)195))8.

9(5I

FIDUCIAIRE BAMMOU

ALLALAT-EDDAHRA AGRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
  ALLALAT-EDDAHRA AGRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 زنقة 
 بي زرعة عمارة    قامة  لرضو ن 
مكت4 رقم 7  - 4111)  لقنيطرة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

641(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (21
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. ALLALAT-EDDAHRA AGRI
غرض  لشركة بإ6جاز):)مقاولة في)

 النتاج و  لتسويق  لفالحي
تا رفي)) ملنتجات  لزر عية

مقاولة في نقل  لبضائع بالسيار ت)
) لنقل بين  ملدن)

ً
بوزن أقل من)5))طنا

 لنقل  لبفي.
زنقة) (26 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
عمارة    قامة  لرضو ن) زرعة   بي 
4111)) لقنيطرة)  -   7 رقم) مكت4 

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد محمد عاللت):))251)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 251 ( (:  لسيد عبد لغني عاللت)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد أحمد عاللت):))251)حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة).

 251 ( (:  لسيد  لعربي  لد حرة)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () عاللت  محمد   لسيد 
 (4111 بنمنصور) بخشو  دو ر والد 

 لقنيطرة  ملغرب.
 لسيد عبد لغني عاللت عنو نه) ()
 (4111 بنمنصور) بخشو  دو ر والد 

 لقنيطرة  ملغرب.
عنو نه) () عاللت  أحمد   لسيد 
 (4111 بنمنصور) بخشو  دو ر  والد 

 لقنيطرة  ملغرب.
 لسيد  لعربي  لد حرة عنو نه) ()
 (4111 بنمنصور) بخشو  دو ر  والد 

 لقنيطرة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () عاللت  محمد   لسيد 
 (4111 بنمنصور) بخشو  دو ر والد 

 لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) ( بالقنيطرة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم))9121.

9(6I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE OURHITRAV SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 2)) كلميمة  قليم  لرشيد6ة 

ص.ب 2)) كلميمة  قليم 
 لرشيد6ة، 52251،  لر شيدبة 

 ملغرب
STE OURHITRAV SARL شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 

 6ت عاصم فركلى  لعليا تنجد د - 
52311 تنجد د  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.939(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) (21(6 نونبف) ((6  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 STE OURHITRAV  لشريك  لوحيد)

SARL))مبلغ رأسمالها)11.111))درهم)

وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر  6ت)

عاصم فركلى  لعليا تنجد د)-)52311 

تنجد د  ملغرب نتيجة ل):) الفالس.

و حدد مقر  لتصفية ب قصر  6ت)

عاصم فركلى  لعليا تنجد د)-)52311 

تنجد د  ملغرب.)

و عين:

 لسيد)ة()سعيد)) رهي و عنو نه) ()

فركلى  لعليا) عاصم  قصر  6ت 

تنجد د  ملغرب) (52311 تنجد د)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) ( بالرشيد6ة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)73.

9(7I

مكت4  ملحاسبة

MODERNE AROSAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكت4  ملحاسبة

شارع  ون كينيدي عمارة أعر ب 

 لطابق  ألول رقم ب4 ، 35111، 

تازة  ملغرب

MODERNE AROSAGE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي تقادم 

مجموعة س رقم 3 تازة - 35111 

تازة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

637(
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في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MODERNE AROSAGE
:) لري) بإ6جاز) غرض  لشركة 

بالتنقيط-)أعمال متنوعة))مقاول(.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)حي تقادم)

مجموعة س رقم)3)تازة)-)35111)تازة)

 ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 61.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد بونورة صالح  لد6ن):))211 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 211 ( (: (  لسيد سربوت رضو ن)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 211 ( (: رشيد)  لسيد  بوشيعة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد سربوت رضو ن))عنو نه) ()
حي  لتوسعية مجموعة)))رقم)27)تازة)

35111)تازة  ملغرب.

صالح  لد6ن) بونورة   لسيد 

 ( مجموعة س تقدم) (57 عنو نه) ()

تازة)35111)تازة  ملغرب.

 لسيد  بوشيعة رشيد عنو نه) ()

 35111 تازة) (2 ( 3محموعة س تقدم)

تازة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد سربوت رضو ن))عنو نه) ()
حي  لتوسعية مجموعة)))رقم)27)تازة)

35111)تازة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (13 بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)56.

9(8I

la(ventana(hacia(marruecos

 CONSTRUCTION CHEBA
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

la(ventana(hacia(marruecos
 RUE LIBAN RESIDANCE
 YAMNA 1 2° ETG(N° 41 ،
90000، TANGER(MAROC

 CONSTRUCTION CHEBA SARL
AU  شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم )2 
إقامة  لشاوية شارع 6وسف إبن 

تاشفين زنقة رشيد رضا  - 91111 
طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2393(

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (2(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 CONSTRUCTION CHEBA SARL

. AU
:) لعمليات) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعقارية و لتجارية و  لبناء.
 2( رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
إبن) 6وسف  شارع  إقامة  لشاوية 
 91111 (- ( تاشفين زنقة رشيد رضا)

طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

51.111.111)درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لشبعة):))511)حصة)

بقيمة)111.))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) ())) عبد  لشبعة   لسيد 
 91111  (5 حي قصيبي زنقة و رقم)

طنجة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد  لشبعة عنو نه) ()حي)
قصيبي زنقة و رقم)5) 91111)طنجة)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251373.
9(9I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 NETWORK AND
 SOFTWARE ENGINEERING

SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
زنقة 74 رقم 2) فلوريد   لعليا 
سيدي معروف ، 91)21،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
 NETWORK AND SOFTWARE
ENGINEERING SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 39 ، 
مدخل اللة 6اقوت ،  لطابق رقم 5 

، شقة د   - 21451  لد ر  لبيضاء    
 ملغرب  .

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2(5623
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)13)6نا6ر)2122)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
(، 6اقوت) اللة  مدخل  (، (39 »رقم)
 21451 (- ( ( شقة د) (، (5  لطابق رقم)
»رقم) إلى) (« ( ) ملغرب) ( (  لد ر  لبيضاء)
)5))،)شارع  ملقاومة)،) لطابق  لثاني)
((- ( ،) لفضاء) ألطل�سي) (8 شقة رقم) (،

21511) لد ر  لبيضاء))))) ملغرب))».

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم))164)8.
921I

FIDUORGA

CHIC WEAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FIDUORGA
 Bd.( Rahal( El( Meskini.( 5ème.
 étage.( n°( 124( ،( 0،( Casablanca

MAROC
ذ ت) شركة  (CHIC WEAR

 ملسؤولية  ملحدودة
 .81 مقرها  إل تماعي) وعنو ن 
كاز بالنكا) (. (- (. شارع حسن  لصغيف)

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)
.97.925

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (212( نونبف) (15 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»411.111)درهم«)أي من)»11.111) 
عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)
د6ون) مع  مقاصة  إ ر ء) ( (: طريق)
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 24 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819537.
92(I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

TAZI CERAMIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

TAZI CERAMIC شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 
 لزيد نية  مقابل و دي  لذه4 - 

25351 و دي زم  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (25
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 TAZI (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.CERAMIC
-) شغال)) (: غرض  لشركة بإ6جاز)

مختلفة
-)بيع))مو د  لبناء)).

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- و دي  لذه4) مقابل  (  لزيد نية)

25351)و دي زم  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 91.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  ملنصوري عبد هللا):))451 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيدة  لتازي سعاد):))81))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 (35 ( (:  لسيدة  6ناس  ملنصوري)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 (35 ( (:  لسيد  لياس  ملنصوري)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
هللا) عبد   لسيد  ملنصوري 
و دي  لذه4)) تجزئة  ((9 عنو نه) ()

25351)و دي زم  ملغرب.
عنو نه) () سعاد   لسيدة  لتازي 
 25351 ( و دي  لذه4) تجزئة  ((9

و دي زم  ملغرب.
 لسيدة  6ناس  ملنصوري)
و دي  لذه4)) تجزئة  ((9 عنو نه) ()

25351)و دي زم  ملغرب.
 لسيد  لياس  ملنصوري)
و دي  لذه4)) تجزئة  ((9 عنو نه) ()

25351)و دي زم  ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

هللا) عبد   لسيد  ملنصوري 
و دي  لذه4) 9)تجزئة  عنو نه) ()

25351)و دي زم  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بو دي زم))بتاريخ)12)فبف 6ر)

2122)تحت رقم)09/2022.
922I

trainning(office(and(accounting(advice

AZ SHIPPING
إعالن متعدد  لقر ر ت

 trainning(office(and(accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc
AZ SHIPPING   »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي:  49) 
شارع حسن  لصغيف إقامة  للؤلؤ 

 لجاسم  لطابق  لر بع مكت4 رقم  
2) - - لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.51561(

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاذ) (2122 6نا6ر) (14  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)
على) 6نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
ما6لي:)إستقالة أحد مسيفي  لشركة)
 لسيدة نعيمة  6ت  لزهر ء) لحامل)
رقم) للبطاقة  لتعريف  لوطنية 

BL2(51
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
على) 6نص  4):) لذي  رقم) بند 
6د6ر  لشركة  لسيد عمر آ6ت) ما6لي:)
للبطاقة  لتعريف)  لزهر ء) لحامل 

BL63547لوطنية رقم 
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (7 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)818616.
923I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

HICHEVICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،

OUED ZEM MAROC

HICHEVICE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 31-28 
ز وية زنقة  لبحيفة و زنقة  لشهد ء - 

25351 و دي زم  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(25(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (23

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HICHEVICE

-) شغال) (: غرض  لشركة بإ6جاز)

مختلفة و مقاول بناء

-)متفاوض)

-)تنظيم  ملناسبات.

 28-31 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- ز وية زنقة  لبحيفة و زنقة  لشهد ء)

25351)و دي زم  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 91.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد هشام قرقاب):))911)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () قرقاب  هشام   لسيد 
 مللع4  لبلدي رقم))1 25351)و دي)

زم  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () قرقاب  هشام   لسيد 
 مللع4  لبلدي رقم))1 25351)و دي)

زم  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بو دي زم))بتاريخ)8))6نا6ر)

2122)تحت رقم)05/2022.

924I

trainning(office(and(accounting(advice

PETSA COMPAGNIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 trainning(office(and(accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc
PETSA COMPAGNIE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي بلوك 

)) رقم 6 إقامة ل هفيفنج فونتي - 
81111  أكاد6ر  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.442(5
قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)31)6ونيو))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
هفيفنج) ل  إقامة  (6 رقم) ((( »بلوك)
إلى) أكاد6ر  ملغرب«) ( (81111 (- فونتي)
وشارع) عبد  ملؤمن  شارع  »ناصية 
82) لطابق  لر بع شقة) سمية عمارة)
(- ( حي  لنخيل  ملعاريف) ((6 رقم)

21811) لد ر  لبيضاء)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (26 بتاريخ) ( باكاد6ر)  لتجارية 

2122)تحت رقم)18265).

925I
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OUASSINI

FIRST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

OUASSINI

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI(RDC(N°2 TANGER ،

90010، TANGER(MAROC

FIRST  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

 ملجاهد6ن  ملجمع  لسكني د6ود6ت 

عمارة  لنسيم 3  لطابق 2 رقم 85  - 

91111 طنجة   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(24(63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((4

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

. FIRST(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

:) لنقل) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لوطني و  لدولي للسلع).

حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

د6ود6ت)  ملجاهد6ن  ملجمع  لسكني 
عمارة  لنسيم)3) لطابق)2)رقم)85  - 

91111)طنجة)) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

نوفل)  لسيد  ملر ك�سي  سطيطو 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

نوفل)  لسيد  ملر ك�سي  سطيطو 
شارع) نر س  عنو نه) () لبف نص 
 لجوز رقم)2) 91111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
نوفل)  لسيد  ملر ك�سي  سطيطو 
شارع) نر س  عنو نه) () لبف نص 
 لجوز رقم)2) 91111)طنجة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (13 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)162).

926I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE DANIGHRIS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 2)) كلميمة  قليم  لرشيد6ة 

ص.ب 2)) كلميمة  قليم 
 لرشيد6ة، 52251،  لر شيدبة 

 ملغرب
STE DANIGHRIS SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر حرت 

كلميمة - 52251 كلميمة كلميمة.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.8(19

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 6نا6ر) (2(  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
مبلغ) ( (STE DANIGHRIS SARL
وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي قصر حرت كلميمة)
(: كلميمة كلميمة نتيجة ل) (52251  -

 الفالس.
قصر) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
كلميمة) (52251 (- كلميمة) حرت 

 ملغرب.)
و عين:

و) شهر  ( هللا) عبد   لسيد)ة()
عنو نه) ()قصر حرت كلميمة)52251 
كلميمة كلميمة كمصفي))ة()للشركة

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) ( بالرشيد6ة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)75.
927I

SEGA CONSULTING SARL

ARMEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

SEGA CONSULTING SARL
16) زنقة  لنسرين - بوسيجور 
 لطابق  لثاني- رقم 4 ، 21211، 

MAROC لد ر لبيضاء 
ARMEL  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 9) زنقة 
فصام سيدي معروف والد حدو 

 ملنطقة  لصناعية - سيدي معروف 
- 21281  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف  د6د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9(835
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2122 6نا6ر) ((7  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 

 لفا�سي))نعيمة كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)25)))8.
928I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

عينوز ديكورو البناء
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC

عينوز د6كورو  لبناء شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع  بنو 

سناء مركز  لتجاري سانية  لرمل 

رقم -5تطو ن- - 93111 تطو ن  

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.252(5

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تمت) (2122 6نا6ر) (16 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

عينوز) عالء) )ة() تفويت  لسيد)

 (11 حصة   تماعية من أصل) (41

)ة() كر م)) ) لسيد) لفائدة) حصة 

 لحضري بتاريخ)16)6نا6ر)2122.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

6نا6ر) (3( بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

2122)تحت رقم)311.

929I

AGEFIC

FSA SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

» FSA SARL «

 Société(à(responsabilité(limitée

 AU(au(capital(de 10.000,00

.dirhams

RC ; 27135

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم تحويل) (2122 6نا6ر) (2(  ملؤرخ في)

إلى) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

شارع  لقا�سي  لتازي إقامة  لحد6قة)

))شقة رقم))) ملحمد6ة

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحمد6ة بتاريخ)12)فبف 6ر)

2122)تحت رقم)236.

931I
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AGEFIC

Z.OIL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Z.OIL SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية 
رأسمالها: 1.111,11) درهم

مقرها  ال تماعي ... قامة سنتفبارك  

 لعمارة د   لطابق 2  لرقم 5) 

 ملحمد6ة .

إعالن  لتأسيس

 (9 بمو 4 عقد عرفي مؤرخ في)

محدودة) شركة  تأسيس  تم  ( 6نا6ر)

 ملسؤولية ذ ت  لخصائص  لتالية:

Z.OIL) لتسمية:))

تسويق  لزيوت) (: ( ( (  لغرض)

 ملستعملة.) ميع  لخدمات  لتي من)

شأنها تعزيز تنمية  لنشاط  ال تماعي

 ستيف د وتصد6ر  لبضائع و ملو د)

و ملعد ت

))-) الستيف د و  لتصد6ر)

عام,) ميع  لعمليات) بشكل  و 

و) و  لصناعية  و  ملالية   لتجارية 

بشكل) و  ملنقولة  ملرتبطة   لعقارية 

أو بآخر مع غرض  لشركة أو  لتي من)

شأنها أن تساهم في تطوير نشاطها

 ملدة:)99)سنة

 لسنة  ال تماعية:)من فاتح 6نا6ر)

إلى))3)د نبف من كل سنة

 ملقر  ال تماعي:).. قامة سنتفبارك))

 (5 2) لرقم) ) لطابق) د)  لعمارة 

 ملحمد6ة).
رأسمال) تحد6د  تم  رأس  ملال:)

 لشركة في)1.111,11))درهم مقسمة)

 (11 11))حصة   تماعية بقيمة) ل)

درهم للحصة

 لتسييف:))تم تعيين حمزة زكي مد6ر)

للشركة ملدة غيف محدد

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحمد6ة بتاريخ))3)6نا6ر)

2122)تحت رقم
لإلشارة و  لبيان

93(I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE AGRO GREEN

SYSTEMES SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ص.ب 2)) كلميمة  قليم  لرشيد6ة 

، 52251،  لرشيد6ة  ملغرب

 STE AGRO GREEN SYSTEMES

    SARL

      شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر 

 غرغر كلميمة - 52251 كلميمة 

 ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(4119

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2122)تقرر حل) )1)فبف 6ر)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 STE AGRO GREEN SYSTEMES

SARL)))))))))))مبلغ رأسمالها)11.111) 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي قصر)

كلميمة) (52251 (- كلميمة)  غرغر 

 ملغرب نتيجة ل):) الفالس.

قصر) ب  مقر  لتصفية  وحدد 

كلميمة) (52251 (- كلميمة)  غرغر 

 ملغرب.)

و عين:

 لسيد)ة()عتمان))بعلي و عنو نه) ()

كلميمة) (52251 قصر  غرغر كلميمة)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) ( بالرشيد6ة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)74.

932I

WORLD LOAD

WORLD LOAD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

WORLD LOAD

 RUE(AMR(IBN(ASS(ETG 3 N 29

 26 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

WORLD LOAD شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 29 زنقة 

عمر  بن  لعاص  لطابق 3 رقم 26 

طنجة - 91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(24(29

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (25

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.WORLD LOAD

:) لنقل) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لوطني و  لدولي للبضائع.

زنقة) (29 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 26 رقم) (3 عمر  بن  لعاص  لطابق)

طنجة)-)91111)طنجة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: مساعد) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () مساعد  محمد   لسيد 

 81 رقم) (( حي  لجرف  الخضر زنقة)

و دة)61111)و دة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () مساعد  محمد   لسيد 

 81 رقم) (( حي  لجرف  الخضر زنقة)

و دة)61111)و دة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم))25155.

933I

etude Maître Loubna AZRHAI Notaire

MS CAPITAL INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 etude Maître Loubna AZRHAI

Notaire

 avenue 10 Mars, 4, Résidence

 Chaimaa,, Sidi(Othmane, 2ème

 étage,, Appt(n° 07 ، 20000،

casablanca(maroc

MS CAPITAL INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1)4 شارع 

محمد  لزرقطوني حمد شقة )1 - 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.521733

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (212( د نبف) ((( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

محمد  6توني) )ة() تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (225

451)حصة لفائدة)) لسيد))ة()مجيد)

لحبابي بتاريخ)23)نونبف))212.

محمد  6توني) )ة() تفويت  لسيد)

2)))حصة   تماعية من أصل)451 

حصة لفائدة)) لسيد))ة()كريم صالح)

 لد6ن بتاريخ)23)نونبف))212.
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تفويت  لسيد))ة()صالح  لجنحاني)

337)حصة   تماعية من أصل)451 

6وسف) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

 لجنحاني بتاريخ)23)نونبف))212.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 13 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)1995)8.

934I

etude Maître Loubna AZRHAI Notaire

MS CAPITAL INVEST

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 etude Maître Loubna AZRHAI

Notaire

 avenue 10 Mars, 4, Résidence

 Chaimaa,, Sidi(Othmane, 2ème

 étage,, Appt(n° 07 ، 20000،

casablanca(maroc

MS CAPITAL INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1)4 شارع 

محمد  لزرقطوني حمد شقة )1 ، 

21111  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.521733

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 6نا6ر) (3( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

تفويت  لسيد))ة()صالح  لجنحاني)

1)))حصة   تماعية من أصل)3)) 

محمد)) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

 6توني))بتاريخ)29)6نا6ر)2122.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 13 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)366))8.

935I

SEGA CONSULTING SARL

DESTRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

SEGA CONSULTING SARL
16) زنقة  لنسرين - بوسيجور 
 لطابق  لثاني- رقم 4 ، 21211، 

MAROC لد ر لبيضاء 
DESTRO  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي 21 زنقة 
فصام سيدي معروف والد حدو 

 ملنطقة  لصناعية - سيدي معروف 
- 21281  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف  د6د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.221673
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) (2122 6نا6ر) ((7  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 

 لفا�سي))نعيمة كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)27)))8.
936I

CAGES

CH BUSINESS BATIMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

CAGES
 ANGLE(RUE(IFNI & RABIAA 97
 EL(ADAOUIA 1ER(ETAGE(N°2،
20500، CASABLANCA(MAROC

CH BUSINESS BATIMENT شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2) زنقة 
صبفي بو معة  لطابق  الول 

 لشقة6 ، 21511  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (212( أكتوبر) ((8 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

)ة() ملصطفى)) تفويت  لسيد)

من) حصة   تماعية  ((61 لعو نس)

)ة() ) لسيد) 331)حصة لفائدة) أصل)

شاكيف  ما6و بتاريخ)8))أكتوبر))212.

)ة() ملصطفى)) تفويت  لسيد)

من) حصة   تماعية  ((71 لعو نس)

)ة() ) لسيد) 331)حصة لفائدة) أصل)

أكتوبر) ((8 بتاريخ) هشام  لعيا�سي 

.212(

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 14 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)441))8.

937I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 SOCIETE FASHION BRAND
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 SAISS BUSINESS

MANAGEMENT

 N° 80 RCE(IBTISSAM(RUE

 MARMOUCHA(ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

 SOCIETE FASHION BRAND

SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع عبد 

 لكريم  لخطابي  لطابق  لثاني  قامة 

بنمو�سى  لكو ش م.ج - 31111 فاس 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.65893

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في))1)د نبف))212)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»شارع عبد  لكريم  لخطابي  لطابق)

م.ج) بنمو�سى  لكو ش   لثاني  قامة 

»متجر) إلى) فاس  ملغرب«) (31111  -
رقم)2) لبنا6ة رقم)D 26)تجزئة رياض)

 لزيتون طريق عين  لشقف)-)31151 

فاس)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)463.

938I

SEGA CONSULTING SARL

BOTTINI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

SEGA CONSULTING SARL

16) زنقة  لنسرين - بوسيجور 

 لطابق  لثاني- رقم 4 ، 21211، 

MAROC لد ر لبيضاء 

BOTTINI  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 9) زنقة 

فصام سيدي معروف والد حدو 

 ملنطقة  لصناعية - سيدي معروف 

- 21281  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف  د6د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(51417

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2122 6نا6ر) ((7  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 

 لفا�سي))نعيمة كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)26)))8.

939I

Global(Sharp(Consulting

ROTOPRINT SAC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

Global(Sharp(Consulting

 Mohamed 5 Office(Center(A

 Angle(Bd(Mohamed 5 et(Albert

 1er 9ème(étage(bureau 903 ،

20300، Casablanca(Maroc

ROTOPRINT SAC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
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 Km 15, وعنو ن مقرها  إل تماعي
 route(d’El(Jadida, Casablanca  -
 contact@gsc.ma(Casablanca

.Maroc
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)
.461(25

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (212( د نبف) (2( في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من) أي  درهم«) ((2.711.111«
»11.111))درهم«)إلى)»2.811.111) 
مقاصة) إ ر ء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (7 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)818578.
941I

FNMCOMPTA

LOGITRANS D3
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 2(
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
LOGITRANS D3 شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
موالي إسماعيل 4) إقامة موالي 

إسماعيل  لطابق 3 رقم 9 - طنجة - 
91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(24(19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (25
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LOGITRANS D3
:) لنقل) بإ6جاز) غرض  لشركة 
وسيط) و  للبضائع  و لدولي   لوطني 

 لنقل  لوطني و لدولي للبضائع.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
موالي) إقامة  ((4 إسماعيل) موالي 
إسماعيل  لطابق)3)رقم)9)-)طنجة)-)

91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عابد  زرياح) محمد   لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).)
 لسيد محمد عابد  زرياح):)111) 

بقيمة)11))درهم.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عابد  زرياح) محمد   لسيد 
عنو نه) ()طنجة  لبالية زنقة)81)رقم)

22)-)طنجة)91111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عابد  زرياح) محمد   لسيد 
عنو نه) ()طنجة  لبالية زنقة)81)رقم)

22)-)طنجة)91111)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)119).
94(I

عبد  لكريم  لشلح

AZRI LOGITRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

عبد  لكريم  لشلح
حي  ملنصور  لذهبي عمارة  لناصيفي 

، 51)6)، مشرع بلقصيفي  ملغرب
AZRI LOGITRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي دو ر 
 لزو 6د قيادة موالي  لقادر  حد 
كورت - 6151) مشرع بلقصيفي 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) ((5
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 AZRI (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

.LOGITRANS
مقاول) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

نقل  لبضائع
مفاوض.

دو ر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
موالي  لقادر  حد) قيادة   لزو 6د 
بلقصيفي) مشرع  ((6151 (- كورت)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

51.111,11)درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (:  لسيد  لعزري عبد  لحق)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عبد  لحق)  لسيد  لعزري 
دو ر  لزو 6د قيادة موالي) عنو نه) ()
6151)) رف) كورت)  لقادر  حد 

 مللحة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لحق)  لسيد  لعزري 
دو ر  لزو 6د قيادة موالي) عنو نه) ()
6151)) رف) كورت)  لقادر  حد 

 مللحة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) ( بلقصيفي) بمشرع   البتد ئية 

)1)فبف 6ر)2122)تحت رقم))4.
942I

FIDUORGA

MG MEDIA
إعالن متعدد  لقر ر ت

FIDUORGA
 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca
MAROC

MG MEDIA »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: ز وية 
شارع محمد  لخامس و محمد 

سميحة.  لطابق  لخامس  لرقم 
519 . - . كاز بالنكا  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.231.939

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)4))د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
نقل) على  أ-) ملو فقة  رقم  قر ر 
ملكية  ألسهم:) لذي 6نص على ما6لي:)
سهم من قبل  لسيدة) (251 تم نقل)
 05/01/1971 مو ليد) قنوني  رحمة 
 CIN N ° (، شيفشاون) ببف6كشا 
GM28(46)لصالح  لسيد نور  لد6ن)
مفتاح)،)مو ليد)16/10/1963)بالد ر)
د نفرز.) شارع  و ملقيم.) (،  لبيضاء)
بطاقة  لهوية) حامل  (.3  لطابق)

BE51657(لوطنية رقم 
إقر ر  إلد رة:) لذي) قر ر رقم ب-)
ما6لي:)  لجمعية  لعامة) على  6نص 
).) لسيد) ( إد رة:) تؤكد  غيف  لعاد6ة 
مو ليد) من  (، مفتاح) نور  لد6ن 
16/10/1963)بالد ر  لبيضاء)،)مقيم)
د نفرز.) شارع  ((1 (، بالد ر  لبيضاء)
بطاقة  لهوية) حامل  طابق.) (.3ème

.BE51657(لوطنية رقم 
 SARL تحول شركة) قر ر رقم ج-)
6نص) SARL AU:) لذي  شركة) إلى 
(، أعاله) ورد  ما  بعد  ما6لي:) على 
من) ،) عتباًر   6قرر  ال تماع  لعام)
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ذ ت) تحويل  لشركة  (، هذ   ليوم)
إلى شركة ذ ت)  ملسؤولية  ملحدودة 
مسؤولية محدودة للمساهم  لو حد

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 6نص على ما6لي:)
نتيجة للقر ر  ألول)،)قررت  لجمعية)
من  للو ئح) (6 تعد6ل  ملادة)  لعامة 
على  لنحو  لتالي:) ملادة)6:) ملساهمات)
ورأس  ملال تم تحد6د رأس  ملال بمبلغ)
11.111.11))درهم))مائة ألف درهم()
سهم بقيمة) ((111 وهو مقسم إلى) (،
11))درهم لكل سهم مكتت4 بالكامل)
ومدفوع بالكامل ومخصص للشريك)
مساهماته) مع  6تناس4  بما   لوحيد 
نور  لد6ن) ).) لسيد  علم:) على  (،
من مو ليد) (- ( ( سهم) (1،000 مفتاح)
بالد ر  لبيضاء. ملقيم) (16/10/1963
في  لد ر  لبيضاء)،)1).)شارع د نفرز.)))))
رقم) بطاقة  لهوية  لوطنية  حامل 

.BE51657
بند رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
من  لنظام  ألسا�سي) (( تعد6ل  ملادة)

وفًقا لذلك.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 16 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)817549..

943I

fidjuris(sarl

GEN SELES MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

fidjuris(sarl
 BD IBNOU SINA 231
 casablanca، 20200،
CASABLANCA Maroc

GEN SELES MOROCCO شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 59 ، شارع 
 لزرقطوني ،  لطابق 6 ، رقم 8)  - 

21211  لد ر  لبيضاء   ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
. 462((7

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (212( نونبف) ((1 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

بدر) ( علي) ( )ة() تفويت  لسيد)

491)حصة   تماعية من)  لودغيفي)

)ة() ) لسيد) 491)حصة لفائدة) أصل)

عادل))معنان))بتاريخ)1))نونبف))212.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 24 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819551.

944I

ZIMACONSULTING

RAJID GROUP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ZIMACONSULTING

 (3RUE AHMED EL MAJJATI

 RES(LES(ALPES 1 ER(ETAGE(N°8

 MAARIF 13RUE(AHMED(EL

 MAJJATI(RES(LES(ALPES 1 ER

 ETAGE(N°8 MAARIF، 20400،

CASABLANCA MAROC

RAJID GROUP شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  3) 
زنقة  حمد  ملجاطي  قامة  الل4 

طابق ) رقم 8  ملعاريف - 21331 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

51745(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( 6ونيو) (12

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 RAJID (:  إلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.GROUP

:) النعاش) غرض  لشركة بإ6جاز)

 لعقاري.

 (3 ( (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
زنقة  حمد  ملجاطي  قامة  الل4)
 21331 (- 8) ملعاريف) رقم) (( طابق)

 لد ر لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 333 ( (: رضو ن) حالبي   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد  لفنا�سي عبد  ملجيد):))334 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 333 ( (: عز لد6ن) ر شيد   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () رضو ن  حالبي   لسيد 
8)) هل) رقم) (( مدخل) (37  نا�سي)

 لغالم)29641) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

 لسيد ر شيد عز لد6ن عنو نه) ()
سيدي) (65 رقم) (4 مدخل) (36  نا�سي)

1)216) لد ر  لبيضاء)  لبفنو�سي)

 ملغرب.

عبد  ملجيد)  لسيد  لفنا�سي 
عنو نه) () نا�سي  لتوسعة  لكبفى)
مج س)17))عمارة)5))رقم)53)) هل)

لغالم)21631) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد ر شيد عز لد6ن عنو نه) ()
سيدي) (65 رقم) (4 مدخل) (36  نا�سي)

1)216) لد ر  لبيضاء)  لبفنو�سي)

 ملغرب

عنو نه) () رضو ن  حالبي   لسيد 
8)) هل) رقم) (( مدخل) (37  نا�سي)

 لغالم)29641) لد ر  لبيضاء) ملغرب

عبد  ملجيد)  لسيد  لفنا�سي 
عنو نه) () نا�سي  لتوسعة  لكبفى)
مج س)17))عمارة)5))رقم)53)) هل)

لغالم)21631) لد ر  لبيضاء) ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (8 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6ونيو))212)تحت رقم)783223.

945I

بود6ح كونتا

REDALCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

بود6ح كونتا
شارع  لحسن  لثاني ، 62111، 

 لعروي  ملغرب
REDALCO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي مز رع 
و حو ز دو ر أوالد علي بن حمو 
مطالسةـ   لدريوش  - 62253  

 لدريوش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

425
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.REDALCO
بيع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 ملشروبات  لكحولية).
مز رع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
حمو) بن  علي  أوالد  دو ر  و حو ز 
  62253 (- ( ـ) لدريوش) مطالسة)

 لدريوش  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لخالق بوسنة):))11) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 911 ( (:  لسيد رضو ن  لدغوغي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
بوسنة) عبد  لخالق   لسيد 
 76 حي لعري  لشيخ زنقة) عنو نه) ()
62111) لناظور) 16)) لناظور) رقم)

 ملغرب.
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 لسيد رضو ن  لدغوغي عنو نه) ()

 16 رقم) (76 زنقة) لعري  لشيخ  حي 

 لناظور)62111) لناظور  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد رضو ن  لدغوغي عنو نه) ()

 16 رقم) (76 زنقة) لعري  لشيخ  حي 

 لناظور)62111) لناظور  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) ( بالدريوش)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)24.

946I

unifiscom

LAVORI CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

unifiscom

 RES MIAMAR IMM C RDC N9

 CALIFORNIE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC

 LAVORI CONSTRUCTION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 محج 

مرس  لسلطان  لطابق  الول رقم 3 

 نفا 21341  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

528727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (13

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.LAVORI CONSTRUCTION

:) الشغال) غرض  لشركة بإ6جاز)
 لعامة للبناء.

26)محج) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
 3 مرس  لسلطان  لطابق  الول رقم)

 نفا)21341) لد ر  لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عبد  لحق  لدوير ني)  لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عبد  لحق  لدوير ني)  لسيد 
 251 رقم) (1( عنو نه) () لشطر)
قطاع  لقد س  لعيا6دة)451)2)سال)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لحق  لدوير ني)  لسيد 
عنو نه) () لشطر))1)رقم)251)قطاع)
 لقد س  لعيا6دة)451)2)سال  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (7 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)528727.

947I

fiduciaire(amaali(sarl((ئتمانية  معلي ش.م.م 

SONDA STAR
إعالن متعدد  لقر ر ت

 fiduciaire  ئتمانية  معلي ش.م.م 
amaali(sarl

رقم )3   لطابق  الول  شارع  المام 
 لبخاري    6ر ك بو ركان  كاد6ر ، 

81141،  كاد6ر  ملغرب
SONDA STAR  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: بلوك ) 
رقم ) تجزئة  6ت سعيد  6ت ملول   

- 51)86   6ت ملول    ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.8(93

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاذ) (21(8 فبف 6ر) (21  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لتالية:)
 :21(8 فبف 6ر) (21 رقم) قر ر 
تحويل  ملفر)  لذي 6نص على ما6لي:)
دو ر  لبعارير  ملركز)  ال تماعي  لى 
قيادة) سيدي  لطاهر  ز وية   ماعة 

 حمر عمالة تارود نت)
)212:) لذي) شتنبف) ((5 قر ر رقم)
أشغال) إضافة  ما6لي:) على  6نص 
 لبناء) ملختلفة و  لتصد6ر و  الستيف د)

 لى نشاط  لشركة))
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
دو ر) تحويل  ملفر  ال تماعي  لى 
سيدي) ز وية   لبعارير  ملركز  ماعة 

 لطاهر قيادة  حمر عمالة تارود نت
بند رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
و) أشغال  لبناء) ملختلفة  إضافة 
نشاط) و  الستيف د  لى   لتصد6ر 

 لشركة))
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بتارود نت)  البتد ئية 

أكتوبر))212)تحت رقم)985).
948I

fidjuris(sarl

GEN SELES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة)

fidjuris(sarl
 BD IBNOU SINA 231
 casablanca، 20200،
CASABLANCA Maroc

GEN SELES شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  ال تماعي 59 ، شارع 
 لزرقطوني ،  لطابق 6 ، رقم 8) -  - 

21211   لد ر  لبيضاء   ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.462((7

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)1))نونبف))212)تمت إضافة)
إلى نشاط  لشركة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):

وبيع) وتوزيع  وتصد6ر   ستيف د 

وتصنيع  ميع  أل هزة  لطبية)

و لنظافة) ومستحضر ت  لتجميل 

و ملكمالت  لغذ ئية)  لبدنية 

في) و لكو شف  ملستخدمة 

 لتشخيص  ملخبفي.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 24 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819551.

949I

GATE DESIGN

GATE DESIGN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

GATE DESIGN

تجزئة  ماعة رقم 26 سيدي 

معروف  والد حدو ، 51)21،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

GATE DESIGN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لجماعة رقم 26 سيدي معروف 

 والد حدو -   - 51)21  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.          5(8267

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 6نا6ر) ((3 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

) لز كي) رشيد) )ة() تفويت  لسيد)

266)حصة   تماعية من أصل)333 

حصة لفائدة)) لسيد))ة()عادل))هو م)

بتاريخ)3))6نا6ر)2122.

رشيد  لز كي) )ة() تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (67

معاذ)) )ة() ) لسيد) 333)حصة لفائدة)

صاحف بتاريخ)3))6نا6ر)2122.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 13 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)319))8.

951I
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ibtihal(fiduciaire

FORETNICE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ibtihal(fiduciaire

 bloc(h(n 62 ,ouled(oujih(kenitra

، 14000، kenitra(maroc

FORETNICE SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

محمد  لد6وري ومحمد عبدو  قامة 

كاميليا  لطابق  لتاني مكت4 رقم 24 

 لقنيطرة - 4111)  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

64((3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) ((1

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.FORETNICE SARL

مقاولة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

تسييف و ستغالل  لفالحي).

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

محمد  لد6وري ومحمد عبدو  قامة)

 24 كاميليا  لطابق  لتاني مكت4 رقم)

 لقنيطرة)-)4111)) لقنيطرة  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد عاللت  الل):))311)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 251 ( (:  لسيد عاللت  سماعيل)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 لسيد عاللت مرو ن):))225)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

225)حصة) ( (:  لسيد عاللت نينة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () عاللت  الل   لسيد 

دو ر  والد بخشو بنمنصور  لقنيطرة)

4111)) لقنيطرة  ملغرب.

 لسيد عاللت  سماعيل عنو نه) ()

دو ر  والد بخشو بنمنصور  لقنيطرة)

4111)) لقنيطرة  ملغرب.

عنو نه) () مرو ن  عاللت   لسيد 

دو ر  والد بخشو بنمنصور  لقنيطرة)

4111)) لقنيطرة  ملغرب.

عنو نه) () نينة  عاللت   لسيد 

دو ر  والد بخشو بنمنصور  لقنيطرة)

4111)) لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () عاللت  الل   لسيد 

دو ر  والد بخشو بنمنصور  لقنيطرة)

4111)) لقنيطرة  ملغرب

 لسيد عاللت  سماعيل عنو نه) ()

دو ر  والد بخشو بنمنصور  لقنيطرة)

4111)) لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 14 بتاريخ) ( بالقنيطرة)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)91282.

95(I

KAOUN

SAMONA TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SAMONA TRAVAUX  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي متجر 

رقم 8 ب تجزئة 32  لنجم 2  بو ب 

مر كش - 41111 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(22379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (15

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. SAMONA TRAVAUX

أعمال) (- (: غرض  لشركة بإ6جاز)

متنوعة أو إنشائية

)-)أعمال أرضية

)-)أعمال صرف صحي

)-)طرق وشبكات متنوعة).

متجر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

2) بو ب) 32) لنجم) 8)ب تجزئة) رقم)

مر كش)-)41111)مر كش  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

111.111.))درهم،)مقسم كالتالي:

 (1.111 ( (: تبليت) منال   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () تبليت  منال   لسيدة 

مسيفة)))س ن ر)371)مر كش)41111 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () تبليت  منال   لسيدة 

مسيفة)))س ن ر)371)مر كش)41111 

مر كش  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجارية بمر كش))بتاريخ)-)تحت رقم)

952I

canape

AMIS ROUF SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

.STE AMIS ROUF SARL
شارع قسو مد ح عمارة بن عصمان 
شقة رقم 2 تازة  لجد6دة 35111 

تازة 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  و 

عنو ن مقرها  ال تماعي دو ر  لروف 
كلدمان تازة 35111 تازة  ملغرب .
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة  ،رقم  لتقييد في  لسجل 
 لتجاري 6347 

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
د نبف))212 

إعد د  لقانون  ألسا�سي) تم 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) للشركة 

باملميز ت  لتالية):
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة) (-
 ملسؤولية  ملحدودة تسمية  لشركة)
بمختصر) عند  القتضاء) متبوعة 

STE  AMIS ROUF SARL(:(تسميتها
غرض  لشركة بإ6جاز:-))))

وخدمات) - ال6و ء) لسياحي 
 ملطعمة

 الشغال  لعامة-
-) العمال  لتجارية

دو ر) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تازة  ملغرب.) (35111  لروف كلدمان)
 ملدة  لتي تأسست من أ لها  لشركة)
: 99)سنة).)رأسمال  لشركة:)11111) 

درهم مقسم كالتالي:.
و) و  لعائلية   ألسماء) لشخصية 
:) لسيدة) صفات و مو طن  لشركاء)
)1))حي  لرشاد) غا6ا حسناء)عنو نها)
.و) تازة  ملغرب) ( (35111 تازة-) (4 مج)
دو ر) عنو نه  6وسف  لشه4   لسيد 
و لسيد) تازة.) مرزوقة  باب   لروف 
شليح نجيم عنو نه دو ر  لروف باب)

مرزوقة تازة)
و) (  ألسماء) لشخصية و  لعائلية)
:) لسيد) ) لشركة) مسيفي) مو طن 
دو ر) ب  ( ( عنو نه) 6وسف  لشه4 
 35111 تازة-) ( مرزوقة) باب   لروف 
.تم  إل6د ع  لقانوني) تازة  ملغرب)
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 24 باملحكمة  البتد ئية بتازة بتاريخ)
6نا6ر)2122)تحت رقم)36.

953I

S.H EXPERTISE

A.K.R.M TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,(1

 Derb  Loubila(Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
A.K.R.M TRAVAUX شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 1) شارع 
شر ردة درب لوبيال بوركون - 21411 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.397725

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر حل) (2122 6نا6ر) ((4  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
مبلغ) ( (A.K.R.M TRAVAUX
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
شر ردة) شارع  ((1 مقرها  إل تماعي)
21411) لد ر) (- درب لوبيال بوركون)
صعوبة) (: نتيجة ل)  لبيضاء) ملغرب 

 الستثمار.
و حدد مقر  لتصفية ب)1))شارع)
شر ردة درب لوبيال بوركون)-)21411 

 لد ر  لبيضاء) ملغرب).)
و عين:

) لغنمي كريم) ( ( محمد)  لسيد)ة()
شارع  لطاهر) (359 عنو نه) () و 
 لعلوي)21251) لد ر  لبيضاء) ملغرب))

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)51)1)8.

954I

خبفة)) لشرق

GAFA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

خبفة   لشرق

49 شارع  لبكاي لهبيل  قامة رياض 

 ملد6نة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

 لبكاي لهبيل  قامة رياض  ملد6نة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

 ملغرب

GAFA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم )2 

ساحة  بو بكر  لصد6ق شقة رقم 

8  كد ل  لرباط - 1191)  لرباط 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(4883(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (212( مارس) (3( في)  ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (GAFA حل)

 (1.111 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم)

)2)ساحة  بو بكر  لصد6ق شقة رقم)

1191)) لرباط) (- 8) كد ل  لرباط)

توفر  لشركة) للعدم  نتيجة   ملغرب 

الكمال) على  المكانيات  ملالية 

 لنشاط.

و عين:

و) لحميدي  ( ربيع)  لسيد)ة()

عنو نه) ()58)زنقة  رفود حي فلسطين)

بركان)63311)بركان  ملغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

 2( وفي رقم) (212( 6ونيو) (17 بتاريخ)

 8 ساحة  بو بكر  لصد6ق شقة رقم)

 كد ل  لرباط)-)63311)بركان  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (13 بتاريخ) ( بالرباط)  لتجارية 

2122)تحت رقم)814)2).

955I

AZ CONSULATNTS

IPSOS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

IPSOS شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي  6) زنقة 
دي أسفود6ل حي  ملعاريف - 21111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(96723

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)5))غشت))212)تم))تحويل))
 ملقر  ال تماعي  لحالي للشركة من)»)
6))زنقة دي أسفود6ل حي  ملعاريف)-)
21111) لد ر لبيضاء) ملغرب«)إلى)»4 
 21111 (- زنقة  بو سفيان عطوري)

 لد ر  لبيضاء)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (4 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)814339.
956I

AZ CONSULATNTS

 MAGHREB DATA
COLLECTION SERVICES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 MAGHREB DATA COLLECTION
SERVICES  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 6)) زنقة 
دي أسفود6ل حي  ملعاريف - 21111 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23276(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)5))أبريل))212)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»6)))زنقة دي أسفود6ل حي  ملعاريف)

إلى) 21111) لد ر لبيضاء) ملغرب«)  -
»4)زنقة  بو سفيان عطوري)-)21111 

 لد ر  لبيضاء)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 (5 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف))212)تحت رقم)814564.

957I

مكت4 عادل  ليعقوبي

 MECANIQUE ABDO

LOUZARI, SARL-AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت4 عادل  ليعقوبي

54 شارع  لحرية  لطابق ) رقم 

 TANGER ،91111 ،7 طنجة

MAROC

 MECANIQUE ABDO LOUZARI,

SARL-AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي زنقة 25 
رقم 2) أنفـا ، زنقة  بن حنا طنجة 

91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(22949

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (212( نونبف) (18

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 MECANIQUE ABDO LOUZARI,

.SARL-AU
إن) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
 لشركة لها كهدف لحسابها  لخاص)
باملغرب أو لحساب  لغيف بكل  لبلد ن)
باملشاركة) أو  وحدها  سو ء)  ألخرى 
معنويين) أو  طبيعيين  أشخاص  مع 

 ألنشطة  لتالية:
إصالح) و  صيانة  أساسا:)
كل) تسييف  و   لسيار ت،) ستغالل 
و) مؤسسات  مليكانيك،) لصيانة 
إصالح  لسيار ت،) لصباغة و  لهياكل)

و مختلف  لتصليحات.
 ستيف د و تصد6ر،) لتجارة،)بيع و)
شر ء،)توزيع،)عمولة وو ساطة في كل)
 ملو د و  ألدو ت و  لتجهيز ت و قطع)
كل) من  مستعملة  أو   لغيار  د6دة 

 ألصناف و  لعالمات.
أو عن) بالسوق  لد خلي   لتجارة 
طريق  الستيف د و  لتصد6ر كل  ملو د و)
 ألدو ت و  لتجهيز ت  ملتعلقة بأي من)

 ألهد ف  لسالفة.
كل  لعمليات) عموما:) وأكثف 
و  ملالية،) و  لصناعية   لتجارية 
تتعلق) عقارية  لتي  غيف  و  عقارية 
بأي) أو غيف مباشرة  بطريقة مباشرة 
و) ذكرها  من  ألهد ف  لسالف 

 ملماثلة أو  ملشابهة.
 25 زنقة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
زنقة  بن حنا طنجة) (، أنفـا) ((2 رقم)

91111)طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (11 ( (:  لسيد عبد  ملولى لوز ري)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
لوز ري) عبد  ملولى   لسيد 
زنقة) (1( ورياغل) بني  حي  عنو نه) ()

11))رقم)12 91111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

لوز ري) عبد  ملولى   لسيد 
زنقة) (1( ورياغل) بني  حي  عنو نه) ()

11))رقم)12 91111)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
د نبف) (24 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

)212)تحت رقم)79)249.
958I

nadorligneconsulting

فيكتوري كارد
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

nadorligneconsulting
 لناضور ، 62111،  لناضور  ملغرب
فيكتوري كارد شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 

عاريض مجموعة )1 شارع تاويمة 
رقم 514  لطابق  ألول  لناظور - 

62111   لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2354(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((1
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

فيكتوري كارد.
غرض  لشركة بإ6جاز):)-حر سة

-تنظيف.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
تاويمة) شارع  (1( مجموعة) عاريض 
(- 514) لطابق  ألول  لناظور) رقم)

62111)) لناظور  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لرمضاني محمد):))111.) 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد  لرمضاني محمد عنو نه) ()
 26 رقم) (291 زنقة) (2 عريض) حي 

 لناظور)62111)) لناظور  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لرمضاني محمد عنو نه) ()
 26 رقم) (291 زنقة) (2 عريض) حي 

 لناظور)62111)) لناظور  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)24)6نا6ر)

2122)تحت رقم)38).
959I

شركة  بهوش للخدمات

FASYT  INNOVATIONS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

شركة  بهوش للخدمات
شارع مكة عمارة  لصالحي  لطابق 
 الول رقم 14  لعيون ، 1)711، 

 لعيون  ملغرب
FASYT  INNOVATIONS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
مكة زنقة رقم 14 عمارة رقم 12 

 لطابق  لثاني شقة رقم 14 - 71111 
 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
39993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (21
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
  FASYT(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.INNOVATIONS
در سة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
وتنفيذ مشاريع تكنولو يا  ملعلومات)

،)تركي4 أنظمة  ألمن)،)تحليل وتطوير)
تصميم) (، تكنولو يا  ملعلومات)
وتنفيذ هياكل  لخدمات)،) التصاالت)
و إلنتفنت وتركي4 شبكات  لكمبيوتر)
در سة وتنفيذ  ملشاريع  لصناعية) (،
،)صناعة  ألدو ت  ملعدنية)،) للحام،)
ومر قبة)  ملعادن،) لتشغيل  آللي 
،) لجهد) ،) لجهد  لعالي)  لعمليات)
 ملتوسط و لجهد  ملنخفض. ألسالك)
 لصناعية)،)معا6رة معد ت  لقياس)،)
 أل هزة و ملعد ت  لدقيقة)،) لتصميم)
(، و لتصد6ر) ،) الستيف د   إللكتفوني)
 لتجارة)،) لتجارة  لعامة)،)بيع وشر ء)
أ هزة  لكمبيوتر)،)بيع وشر ء)معد ت)
بيع وشر ء)  لتشغيل  آللي و ألدو ت،)
 ملعد ت  ملكتبية)) آلتاث و لتجهيز ت)

 ملكتبية)(.....
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شارع مكة)
12) لطابق) عمارة رقم) (14 زنقة رقم)
 لثاني شقة رقم)14 - 71111) لعيون)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: علي) أوالد  عبد  لرحيم   لسيد 
251)حصة بقيمة)11))درهم للحصة)
 لسيد 6اسين كمزي):))251)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
251)حصة) ( (:  لسيد صابر كمزي)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 لسيدة فدوى كمزي):))251)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
علي) أوالد  عبد  لرحيم   لسيد 
 (92 عنو نه) ()حي  لقدس مجموعة)
71111) لعيون)  1( رقم) ((7 عمارة)

 ملغرب.
 لسيد 6اسين كمزي عنو نه) ()حي)
طر ن صحر ء)شارع خالد إبن  لوليد)

بدون رقم))71111) لعيون  ملغرب.
عنو نه) () كمزي  صابر   لسيد 
رقم) بدون  بن  لوليد  خالد  شارع 
71111) لعيون) صحر ء) طر ن  حي 

 ملغرب.
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عنو نه) () كمزي  فدوى   لسيدة 

حي) (16 رقم) بن  لوليد  خالد  شارع 
71111) لعيون) ( صحر ء) طر ن 

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

علي) أوالد  عبد  لرحيم   لسيد 

 (92 عنو نه) ()حي  لقدس مجموعة)
71111) لعيون)  1( رقم) ((7 عمارة)

 ملغرب

عنو نه) () كمزي  فدوى   لسيدة 

حي) (16 رقم) بن  لوليد  خالد  شارع 

طر ن صحر ء))71111) لعيون  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (24 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)197/2022.

961I

S.H EXPERTISE

ECOFFICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

S.H EXPERTISE

 Rue Chrarda RDC ,(1

 Derb  Loubila(Bourgogne

 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

ECOFFICE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

يعقوب  ملنصور 3 ، شارع  سحاق 

 بن حنين  لطابق )  شقة ) - 

1)288  لد ر  لبيضاء   ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.334475

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (2122 6نا6ر) (21 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

زكرياء)) محمد  )ة() تفويت  لسيد)

من) حصة   تماعية  (311 حلفي)

)ة() ) لسيد) 611)حصة لفائدة) أصل)

6نا6ر) (21 بتاريخ) أبوشعيبة  ( كمال)

.2122

تفويت  لسيد))ة())فاطمة  لزهر ء))
من) حصة   تماعية  (311 (  امع)
)ة() ) لسيد) 611)حصة لفائدة) أصل)
6نا6ر) (21 بتاريخ) أبوشعيبة  ( كمال)

.2122
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)819971.
96(I

S.H EXPERTISE

VER AFFAIRE GOLD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,(1

 Derb  Loubila(Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
VER AFFAIRE GOLD شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي 96 شارع 
أنفا  لطابق رقم 9 شقة رقم )9 
إقامة  لربيع أنفا - 21251   لد ر 

 لبيضاء   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
531(35

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((9
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 VER (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.AFFAIRE GOLD
غرض  لشركة بإ6جاز):)

مقاول أشغال عامة.
96)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)
 9( رقم) شقة  (9 رقم) أنفا  لطابق 

) لد ر) (21251 (- أنفا) إقامة  لربيع 
 لبيضاء)) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد نور  لد6ن خربوش):))111.) 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

خربوش) نور  لد6ن   لسيد 
فاتح  أللفة) 682) لحاج  عنو نه) ()

21212)) لد ر  لبيضاء)) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
خربوش) نور  لد6ن   لسيد 
فاتح  أللفة) 682) لحاج  عنو نه) ()

21212)) لد ر  لبيضاء)) ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)93)1)8.
962I

WORLD CONSULTING SARL.AU

 NACIRI PRO SOLUTIONS
GROUP

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

23 شارع كارنوط  لطابق  لخامس 
مكت4 رقم 12 ، 91111، طنجة 

 ملغرب
 NACIRI PRO SOLUTIONS

GROUP شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لخربة 
 قامة  لورود بلوك ب  لطابق 
 لسفلي رقم 7 - 91111 طنجة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.((1477

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 28)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 NACIRI PRO SOLUTIONS
 (11.111 رأسمالها) مبلغ  ( (GROUP
درهم وعنو ن مقرها  إل تماعي حي)
 لخربة  قامة  لورود بلوك ب  لطابق)
طنجة) (91111  -  7 رقم)  لسفلي 

 ملغرب نتيجة ل):)أزمة كورونا.
و حدد مقر  لتصفية ب حي  لخربة)
 قامة  لورود بلوك ب  لطابق  لسفلي)

رقم)7 - 91111)طنجة  ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة() الء)) لقحف و عنو نه) ()
شارع يعقوب  ملنصور ساحة  لثيف ن)
طنجة) (91111  9  قامة  ملسيفة رقم)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)799.
963I

fiduciaire(le(point

HASTA FUEGO 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

fiduciaire(le(point
 BD(OUED(OUM(RABII(N 311

 OULFA(CASABLANCA ، 23000،
casablanca(maroc

 HASTA FUEGO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي :  زنقة 2 
رقم 93 منطقة  لعائلة  لفرنسية 

درب غالف -  لد ر  لبيضاء - 12)21  
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.39(5(7
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تقرر) (212( شتنبف) (27 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (HASTA FUEGO ( حل)
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها) وعنو ن  درهم  (411.111
منطقة) (93 رقم) (2 زنقة) (  إل تماعي)
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 لعائلة  لفرنسية درب غالف)-) لد ر)
) لد ر  لبيضاء) (21(12 (-  لبيضاء)
عن) عام  لتوقف  نتيجة   ملغرب 

 لنشاط.
و عين:

حسين) ( مصطفى)  لسيد)ة()
زنقة  لهدهد) (75 تدالوي و عنو نه) ()
 21(11 ( بنجد6ة) (23 شقة) (2 ط)
)ة() كمصفي)  لد ر لبيضاء) ملغرب 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
 2 زنقة) ( وفي) (212( 27)شتنبف) بتاريخ)
منطقة  لعائلة  لفرنسية) (93 رقم)
درب غالف)-) لد ر  لبيضاء)-)12)21 

 الر لبيضاء) ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 (8 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)818813.

964I

S.H EXPERTISE

COFFEE SHOP MADMEN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,(1

 Derb  Loubila(Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
COFFEE SHOP MADMEN شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 لزرقطوني  لطابق)  لرقم 3 

حي  ملستشفيات - 1)288  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.297(87

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 6نا6ر) ((3 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
بوحوت) ( أمين) ( )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (511
111.))حصة لفائدة)) لسيد))ة()عزيز))

مجد بتاريخ)3))6نا6ر)2122.

علوي) ( محمد) ( )ة() تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (511

111.))حصة لفائدة)) لسيد))ة()عزيز))

مجد بتاريخ)3))6نا6ر)2122.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1358)8.

965I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

 STE MOROCCAN VINTAGE

TILES FACTORY SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 STE MOROCCAN VINTAGE

TILES FACTORY SARL AU  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة  مل 

سهريج كناوة مستودع رقم 2 فاس - 

31111 فاس  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.31845

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)22)د نبف))212)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»تجزئة  مل سهريج كناوة مستودع)

31111)فاس  ملغرب«) (- 2)فاس) رقم)

صد6نة) صد6نة  ماعة  »دو ر  إلى)

تطو ن)-)93111)تطو ن)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (28 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

2122)تحت رقم)468 .

966I

BERRADA PERSPECTIVES DES TRAVAUX

  BERRADA PERSPECTIVES

DES TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 BERRADA PERSPECTIVES DES

TRAVAUX

 N09 RUE(GHAZA(HAY(FAHAR

 AV(ABDELKBIR(FASSI(FES ،

30000، FES(MAROC

 BERRADA(PERSPECTIVES  DES

TRAVAUX شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : 9 زنقة 

غزة حي  لفرح شارع عبد  لكبيف 

 لفا�سي فاس - 31111 فاس مغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.59433

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

)212)تقرر حل) 23)د نبف)  ملؤرخ في)

 BERRADA PERSPECTIVES  DES

مسؤولية) ذ ت  شركة  (TRAVAUX

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
حي) غزة  زنقة  (9 مقرها  إل تماعي)

 لفرح شارع عبد  لكبيف  لفا�سي فاس)

الزمة) نتيجة  مغرب  فاس  (31111  -

 فتصاد6ة.

و عين:

و) بر دة  ( عبد  لجليل)  لسيد)ة()
خي غزة شارغ عيد) (9 رقم) عنو نه) ()

فاس) (31111 فاس)  لكبيف  لفا�سي 

مغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

خي) (9 وفي) (212( د نبف) (23 بتاريخ)

غزة شارع عبد  لكبيف  لفا�سي فاس)-)

31111)فاس مغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (3( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)495/2022.

967I

GOLDEN KNOWLEDGE

HOUSEN OGLO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GOLDEN KNOWLEDGE
 RUE AL ANDALOS IMM AL

 AHBAS(NR 15 CENTRE  VILLE
 AL(HOCEIMA ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC
HOUSEN OGLO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي ملعلمين 

 لطريق  لوطنية رقم 12 تر يست - 
32351    قليم  لحسيمة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(19
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (24
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.HOUSEN OGLO
:) عمال) بإ6جاز) غرض  لشركة 
متنوعة)مقاول(,حفار/ إنشاء ت  أو 
أو) ) لتا ر  و لتصد6ر)  الستيف د 

 لوسيط(.
ملعلمين) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- 12)تر يست)  لطريق  لوطنية رقم)

32351))) قليم  لحسيمة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حسين) حاجي  مصطفى   لسيد 
درهم) (5.111 بقيمة) حصة  (51   :

للحصة).
 (1 ( (:  لسيد والت حاجي حسين)

حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).
 (1 ( (:  لسيد محمد حاجي حسين)

حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).
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1))حصة) (  لسيد محمود سليم):)
بقيمة)111.))درهم للحصة).

 لسيد مصطفى طيار):))1))حصة)
بقيمة)111.))درهم للحصة).

حصة) ((1 ( (:  لسيد شكري طيار)
بقيمة)111.))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

حسين) حاجي  مصطفى   لسيد 
عنو نه) ()14)تجزئة  ملقاومة))32351  

خريبكة  ملغرب.
حسين) حاجي  والت   لسيد 
عنو نه) ()14)تجزئة  ملقاومة))32351 

خريبكة  ملغرب.
حسين) حاجي  محمد   لسيد 
عنو نه) ()14)تجزئة  ملقاومة))32351 

خريبكة  ملغرب.
عنو نه) () سليم  محمود   لسيد 
تار يست  قليم) بركان  شارع 

 لحسيمة)32351)تر يست  ملغرب.
عنو نه) () طيار  مصطفى   لسيد 
تار يست  قليم) بركان  شارع 

 لحسيمة)32351)تر يست  ملغرب.
عنو نه) () طيار  شكري   لسيد 
تار يست  قليم) بركان  شارع 

 لحسيمة)32351)تر يست  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حسين) حاجي  مصطفى   لسيد 
عنو نه) ()14)تجزئة  ملقاومة))32351  

خريبكة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 1( بتاريخ) ( بتار يست)  البتد ئية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)3/2022.

968I

 تما نية)) ملنى

بيرميطر دانجينيوري
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 تما نية   ملنى
 قامة دحان  لطابق  لتاني زنقة 
عقبة بن نافع ، 11)26، برشيد 

 ملغرب

بيفميطر د نجينيوري
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم )7  
 لزنقة 24 تجزئة  لربيع - 11)26 

برشيد  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(16(5

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 12)شتنبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 لشريك  لوحيد بيفميطر د نجينيوري))
درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 
  7( وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم)
 26(11 (- تجزئة  لربيع) (24  لزنقة)
:) ألزمة) ل) نتيجة  برشيد  ملغرب 

 القتصاد6ة.
ب  لرقم) مقر  لتصفية  حدد  و 
)7)) لزنقة)24)تجزئة  لربيع)-)11)26 

برشيد  ملغرب.)
و عين:

و) ) لزيتوني  نزهة) لال   لسيد)ة()
 3( رقم) 2) وه  عنو نه) () ملسيفة)
)ة() 41)41)مر كش  ملغرب كمصفي)

للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
شتنبف) (23 بتاريخ) (  البتد ئية ببفشيد)

)212)تحت رقم)69)).
969I

 تما نية)) ملنى

واكراني
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 تما نية   ملنى
 قامة دحان  لطابق  لتاني زنقة 
عقبة بن نافع ، 11)26، برشيد 

 ملغرب
و كر ني شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم 
9) شارع  نف ل  لكتاني - 11)26 

برشيد  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4529

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 4))شتنبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
و كر ني))مبلغ رأسمالها)21.111)درهم)
 (9 وعنو ن مقرها  إل تماعي  لرقم)
شارع  نف ل  لكتاني)-)11)26)برشيد)
 ملغرب نتيجة ل):) ألزمة  القتصاد6ة.

و حدد مقر  لتصفية ب  لرقم)9) 
شارع  نف ل  لكتاني)-)11)26)برشيد)

 ملغرب.)
و عين:

عائس) نا6ت  ( رشيد)  لسيد)ة()
خليل) زنقة  بف ن  (53 عنو نه) () و 
برشيد) (26(11 6اسمينة) حي   بف ن 

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
شتنبف) (23 بتاريخ) (  البتد ئية ببفشيد)

)212)تحت رقم))7)).

971I

 تما نية)) ملنى

او أس جي انيرجي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 تما نية   ملنى
 قامة دحان  لطابق  لتاني زنقة 
عقبة بن نافع ، 11)26، برشيد 

 ملغرب
 و أس جي  نيفجي شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي 34 تجزئة 
 ملدنية - 11)26 برشيد  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.9793

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) 4))شتنبف)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
جي  نيفجي)) أس   لشريك  لوحيد  و 
درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 
تجزئة) (34 وعنو ن مقرها  إل تماعي)
برشيد  ملغرب) (26(11 (-  ملدنية)

نتيجة ل):) ألزمة  القتصاد6ة.
و حدد مقر  لتصفية ب)34)تجزئة)

 ملدنية)-)11)26)برشيد  ملغرب.)
و عين:

و) ) لزو هري  شعي4)  لسيد)ة()
 26(11 34))تجزئة  ملدنية) عنو نه) ()

برشيد  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
شتنبف) (23 بتاريخ) (  البتد ئية ببفشيد)

)212)تحت رقم)71)).

97(I

FLASH ECONOMIE

PACTE
إعالن متعدد  لقر ر ت

PACTE
شركة مساهمة، رأسمالها 

8.811.111.11 درهم
 ملقر  لرئيس: 3، زنقة أمبيف، بوركون 

-  لد ر لبيضاء
 لسجل  لتجاري رقم 79.359 – 

 لتعريف  لضريبي رقم 711)12)1
 لتعريف  ملوحد للمقاولة 
 11(52458711114(

تحويل  لشركة إلى شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة

تعيين مسيف
أوال:)بمو 4 محضر  لجمع  لعام)
ماي) ((7 بتاريخ)  الستثنائي  ملنعقد 
6نا6ر) (15 بتاريخ) و ملسجل  (212(
»باكت«) 2122،)قرر مساهمو شركة)

ما 6لي:
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·)تحويل  لشكل  لقانوني للشركة)

إلى شركة ذ ت) من شركة مساهمة 

6تفت4) أن  دون  محدودة  مسؤولية 

شخصية  عتبارية) إنشاء) ذلك  عن 

 د6دة.

مارتيني) كونتان  تعيين  لسيد  (·

مسيف ) (،Quentin MARTINET (–

للشركة.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة) ثانيا:)

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

6نا6ر) (26 بتاريخ) بالد ر لبيضاء،)

2122)تحت عدد)1194)8.

للخالصة و لتذكيف

) لرئيس  ملد6ر  لعام

972I

شركة فيد بكو ش.م.م

MAROCYC TRANS SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

شركة فيد بكو ش.م.م

حي  ملجد شارع  لقدس رقم 75 

 لطابق  لثالت شقة رقم 8 ، 

91181، طنجة  ملغرب

 MAROCYC TRANS SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 83) شارع 

ولي  لعهد محل رقم 3) ملتو  د في 

 CENTRE(NREA - 90000 مركز نريا

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(23993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((2

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MAROCYC TRANS SARL AU
:) لنقل) بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لطرقي للبضائع لحساب  لغيف.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)83))شارع)
3) ملتو  د في) ولي  لعهد محل رقم)
 CENTRE NREA - 91111(مركز نريا

طنجة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد فريانة عبد لكبيف):))111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد فريانة عبد لكبيف عنو نه) ()
حي  مغوغة  لكبيفة تجزئة طبشيشة)

قطعة))3 91111)طنجة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد فريانة عبد لكبيف عنو نه) ()
حي  مغوغة  لكبيفة تجزئة طبشيشة)

قطعة))3 91111)طنجة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (28 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251426.

973I

 ئتمانية بوعرفة

STE SECURITE FOR YOU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 ئتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة  لد ر  لبيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 211)6، بوعرفة  ملغرب

STE SECURITE FOR YOU شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي : 2134 حي 
 ملغرب  لعربي شارع  بن رشد زنقة 

قرطاج - 2131) تمارة  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.67623

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

)212)تقرر حل) 24)د نبف)  ملؤرخ في)

شركة) (STE SECURITE FOR YOU

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك)

 لوحيد مبلغ رأسمالها)1.111))درهم)

حي) (2134 وعنو ن مقرها  إل تماعي)

 ملغرب  لعربي شارع  بن رشد زنقة)

قرطاج)-)2131))تمارة  ملغرب نتيجة)

لصعوبات مالية-)و  ستحالة تحقيق)

 لهدف  ال تماعي للشركة.

و عين:

و) لصه4  ( نور  لد6ن)  لسيد)ة()

حي  الشغال  لعمومية) عنو نه) ()

بوعرفة  ملغرب) (6(211 بوعرفة)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

 2134 ( وفي) (212( د نبف) (24 بتاريخ)

رشد) شارع  بن  حي  ملغرب  لعربي 
زنقة قرطاج)-)2131))تمارة  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (16 بتاريخ) ( بالرباط)  لتجارية 

2122)تحت رقم)83).

974I

FIDUCIAIRE OFFICO

ريف سيد
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE OFFICO

34 شارع لال  لياقوت 34 شارع لال 

 لياقوت، 31)21،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
ريف سيد شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي :  لد ر 

 لبيضاء،45، شارع غاندي، إقامة 

6اسمين. - 21126  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(46339

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر) (212( د نبف) (17 في)  ملؤرخ 
حل ريف سيد شركة ذ ت مسؤولية)
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي  لد ر  لبيضاء،45،)
(- 6اسمين.) إقامة  غاندي،) شارع 
21126) لد ر  لبيضاء) ملغرب نتيجة)
ل-)أخد بعين  العتبار بأن  لشركة ال)

تملك شيئا في مو ود تها.
-) عطاء) بر ء)للسيد لور نتي  ان)

بييف كمصف للشركة
-)تصفية شركة ريف سيد..

و عين:
 لسيد)ة()لور نتي)) ان بييف  ندري)
ماري و عنو نه) ()فيال)25)مارينا بالنكا)
27223) لد ر  لبيضاء) بوعزة) د ر 

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
وفي  لد ر) (212( د نبف) (17 بتاريخ)
إقامة) غاندي،) شارع   لبيضاء،45،)
21126) لد ر  لبيضاء) (- 6اسمين.)

 ملغرب.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 3( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)1621)8.
975I

COFISCOM

 SOCIETE MAGHRIBINE
 DE LA TOPOGRAPHIE

)SOMATOP(
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 SOCIETE MAGHRIBINE DE LA
 )TOPOGRAPHIE )SOMATOP

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 49 
زنقة بني عتيق حي  لفتح  لطابق 

 الول  - 63311 بركان  ملغرب.
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حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.395(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 212( د نبف) (3( في)  ملؤرخ 

مسؤولية) ذ ت  شركة  حل  تقرر 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

 SOCIETE MAGHRIBINE DE LA

  (TOPOGRAPHIE (SOMATOP

درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 

 49 رقم) مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
حي  لفتح  لطابق) عتيق  بني  زنقة 

63311)بركان  ملغرب نتيجة) (-(  الول)

ل):) الزمة  القتصاد6ة.

 49 و حدد مقر  لتصفية ب رقم)
حي  لفتح  لطابق) عتيق  بني  زنقة 

 الول))-)63311)بركان  ملغرب.)

و عين:

) ملجدوبي و) نور  لد6ن)  لسيد)ة()
عنو نه) ()رقم)49)زنقة بني عتيق حي)

 لفتح)63311)بركان  ملغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) ((3 بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)45.

976I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

MAROLABTEK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB (1

 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

 MAROLABTEK

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع مرس 

سلطان - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)2))6نا6ر)2122)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»شارع مرس سلطان)-)-) لد ر  لبيضاء)

شارع  لزرقطوني,) (55« إلى)  ملغرب«)
فضاء) لزرقطوني,)طابق)))رقم)3 - - 

 لد ر  لبيضاء)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)868))8.

977I

SOFIMEP

 MIKDAM CABLE
ISOLATION ELECTRIQUE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

 MIKDAM CABLE ISOLATION

ELECTRIQUE

fes ، 30000، fes(MAROC

 MIKDAM CABLE ISOLATION

ELECTRIQUE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مركز 

 ملقاوالت  لصغيفة  د   ملتضامنة 

طريق  6موز ر شارع موالي عبد هللا 

سايس فاس - 31111 فاس  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.61(93

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)23)د نبف))212)تم))تحويل))

للشركة)  ملقر  ال تماعي  لحالي 

»مركز  ملقاوالت  لصغيفة  د ) من)

 ملتضامنة طريق  6موز ر شارع موالي)

 31111 (- فاس) سايس  هللا  عبد 
تجزئة) (364 »رقم) إلى) فاس  ملغرب«)

(-  لقرويين طريق عين  لشقف فاس)

31111)فاس)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)433.
978I

SOFIMEP

IMPREMEDIA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

IMPREMEDIA
fes ، 30000، fes(MAROC
IMPREMEDIA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مركز 
 ملقاوالت  لصغرى  لتضامنية شارع 
موالي عبد هللا طريق موز ر سايس 

فاس - 31111 فاس  ملغرب.
تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.61(8(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)12)د نبف))212)تم))تحويل))
من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 
»مركز  ملقاوالت  لصغرى  لتضامنية)
موز ر) طريق  هللا  عبد  موالي  شارع 
سايس فاس)-)31111)فاس  ملغرب«)
بنيس محمد6ة) تجزئة  (33 »رقم) إلى)
زو غة فاس)-)31111)فاس)) ملغرب«.
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)434.
979I

SOFIMEP

SOFIMEP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة)

SOFIMEP
fes ، 30000، fes(MAROC

SOFIMEP شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  ال تماعي تجزئة 
رياض  لليمون رقم 8)4 ب فاس - 

31111 فاس  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.63167

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تمت) (212( شتنبف) ((7 في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي):
نقل  لبضائع و لبف6د  لسريع

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)432.
981I

SERVICE COMPTABLE ET FISCAL

S A L V A
إعالن متعدد  لقر ر ت

 SERVICE COMPTABLE ET
FISCAL

5 شارع عبد هللا بن 6اسين ، 
1)213،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
S A L V A »شركة   ملساهمة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 93 شارع 
 ملقاومة - 1)213  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.21973

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)29)نونبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
على  ستقالة  لسيد  يل)  إلشهاد 
 Gilles( Marcel( ميد6نا) مارسيل 
من وكالته كرئيس مد6ر) ()MEDINA
إلى) تسييفها  على  إبر ء) ومنحه  عام 

6ومه)،---
على) 6نص  2:) لذي  رقم) قر ر 
ما6لي:)-)تعيين بصفة))»رئيس مجلس)
مارسيل) ) لسيد  يل  (* (:  إلد رة«)
 (Gilles( Marcel( MEDINA( ميد6نا)
،) لساكن بالد ر) فرن�سي  لجنسية) (،
حي) (، (9 زنقة  غمات رقم) (،  لبيضاء)
 (956 أبريل) (3 في) ،) ملزد د   لسالم)
،) لحامل لبطاقة) ) لجز ئر() بوهر ن)
،-وذلك) (BE1811(P رقم)  أل ان4 
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في سيف ن) للمدة  ملتبقية  بالنسبة  (،
وكالته كمتصرف)،)و لتي ستنتهي 6وم)
 نعقاد  لجمع  لعام  لذي سيبت في)
حسابات  لسنة  ملالية  ملقفلة في))3 

د نبف)2123)؛)---
قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
تعيين بصفة)»مد6ر عام«)ملدة غيف) (-
موريس) متياس  :) لسيد  محدودة)
 Mathias Maurice( ميد6نا)  اكي 
،) لساكن بالد ر) ()Jackie MEDINA
حي) (، (9 زنقة  غمات رقم) (،  لبيضاء)
 (995 6نا6ر) ((1 ،) ملزد د في)  لسالم)
لبطاقة) ،) لحامل  بالد ر  لبيضاء)
فرن�سي) (، ( (BE62814V  إلقامة رقم)

 لجنسية
على) 6نص  4:) لذي  رقم) قر ر 
سيصح) ( (: توقيع  لشركة) ( ما6لي:)
إلز م  لشركة بتوقيع منفصل لرئيس)
مجلس  إلد رة)،) لسيد  يل مارسيل)
ميد6نا أو  ملد6ر  لعام  لسيد متياس)
حدود) في  (، ميد6نا) موريس  اكي 

 لصالحيات  ملخولة لهما أعاله
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)5:) لذي 6نص على ما6لي:)
ال 6و د  ي تعد6ل في  لنظام  السا�سي
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 17 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)817634.

98(I

مستامنة شامة

BENMIMO IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيفة رقم 42)  لطابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيفة رقم 42) 
 لطابق  الول  لناظور، 62111، 

 لناظور  ملغرب
BENMIMO IMMOBILIER شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم )4 
شارع 292 حي عاريض  لناظور - 

62111  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
23543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (2(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BENMIMO IMMOBILIER
منعش) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

عقاري
تجزئة و بيع  لقطع  الرضية

تسيف  لكر ء)).
 4( رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- عاريض  لناظور) حي  (292 شارع)

62111) لناظور  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: بنعي�سى  لر عي)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (: ميمون) فشتالي   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)
 511 (: بنعي�سى  لر عي)  لسيد 

بقيمة)11))درهم.
 511 (: ميمون) فشتالي   لسيد 

بقيمة)11))درهم.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () بنعي�سى   لسيد  لر عي 
 4( رقم) (292 ( زنقة) (2 عريض) حي 

 لناظور)62111) لناظور  ملغرب.
عنو نه) () ميمون   لسيد فشتالي 
دو ر لعري كوبا د ر  لكبد ني  لدريوش)

62111) لناظور  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حي) منيف عنو نه) ()  لسيد  لر عي 
 62111 217) لناظور) رقم) (2 عريض)

 لناظور  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ))1)فبف 6ر)

2122)تحت رقم)93).

982I

زوبيف بوتغماس

فاطمة التوزاني
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

زوبيف بوتغماس
 كنول  ملركز تازة ، 35151، تازة 

 ملغرب
فاطمة  لتوز ني شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي  لسالم 
تجزئة ناد6ة رقم 38 تازة - 35111 

تازة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
6357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (15
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء)بمختصر تسميتها):)فاطمة)

 لتوز ني.
تصنيع) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

منتجات  لتنظيف و  لعطور.
حي) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- تازة) (38 رقم) ناد6ة  تجزئة   لسالم 

35111)تازة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (11 (: فاطمة  لتز ني)  لسيدة 

بقيمة)11))درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة فاطمة  لتز ني عنو نه) ()
38)تجزئة ناد6ة حي  لسالم تازة)) رقم)

35111)تازة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () فاطمة  لتز ني   لسيد 
38)تجزئة ناد6ة حي  لسالم تازة)) رقم)

35111)تازة  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)45.

983I

ACOMS CONSULTING

RAI›DA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ACOMS CONSULTING
رقم 2 عمارة 3) شارع  دريس 2 م.ج 

، 51111، مكناس  ملغرب
RAI›DA SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 2 
عمارة 3) شارع  دريس 2 م.ج - 

51111 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55287
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (3(
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 RAI’DA(:(إلقتضاء)بمختصر تسميتها 

.SARL
أشغال) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

متنوعة.
رقم) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
(- م.ج) (2 شارع  دريس) ((3 عمارة) (2

51111)مكناس  ملغرب.



2921 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة شفيقة  والد مو�سى):))51 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 51 ( (: دحون)  لسيد  لصد6ق 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

مو�سى) شفيقة  والد   لسيدة 

 21 شمس  لشقة) إقامة  عنو نه) ()

 51111 ( م.ج) 6وسف  موالي  شارع 

مكناس  ملغرب.

 لسيد  لصد6ق دحون عنو نه) ()

شارع موالي) (21 إقامة شمس شقة)

6وسف م.ج))51111)مكناس  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

مو�سى) شفيقة  والد   لسيدة 

 21 شمس  لشقة) إقامة  عنو نه) ()

 51111 ( م.ج) 6وسف  موالي  شارع 

مكناس  ملغرب

 لسيد  لصد6ق دحون عنو نه) ()

شارع موالي) (21 إقامة شمس شقة)

6وسف م.ج)51111)مكناس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (13 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2122)تحت رقم)2)4.

984I

fiduciairelaperformance

توب سيرفيس كال
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance

 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI

 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes(maroc

توب سيففيس كال 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة 
رقم 21  لطابق  لر بع  قامة رقم 

13 شارع بستور  ملد6نة  لجد6دة - 
51111 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
55299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (25
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
توب) (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

سيففيس كال.
مركز) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 التصال)
 الستشار ت.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شقة رقم)
21) لطابق  لر بع  قامة رقم)13)شارع)
 51111 (- بستور  ملد6نة  لجد6دة)

مكناس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عبد  لرفيع  لحيوني)  لسيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عبد  لرفيع  لحيوني)  لسيد 
درب  لسقا6ة) (93 رقم) عنو نه) ()
مكناس) (51111 ( حي بريمة مكناس)

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لرفيع  لحيوني)  لسيد 
درب  لسقا6ة) (93 رقم) عنو نه) ()
مكناس) (51111 ( حي بريمة مكناس)

 ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (13 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2122)تحت رقم)422.

985I

STE ARSALAN CHAOUIA

SAFIEDDINE TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع  لجيش  مللكي حي  ملعطي رقم 

 SETTAT ،26111 ، 843 63) ص.ب

MAROC

SAFIEDDINE TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 ، شارع 

مر�سى سلطان  لطابق ) رقم 3 - 

21116  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

529639

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (14

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.SAFIEDDINE TRANS

نقل) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

نيابة)  ألمتعة غيف  ملصحوبة بذويهم 

عن  آلخرين

 ستيف د وتصد6ر.

(، (26 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
شارع مر�سى سلطان  لطابق)))رقم)3 

- 21116) لد ر  لبيضاء) ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

صفي  لد6ن) عبد  لعالي   لسيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

صفي  لد6ن) عبد  لعالي   لسيد 

 VIA FABRIAANO N8 A عنو نه) ()

 SCOLI ASCOLIPICENO ITALIE 1

Ascoli(Piceno) 6طاليا.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

صفي  لد6ن) عبد  لعالي   لسيد 

 VIA FABRIAANO N8 A عنو نه) ()

 SCOLI ASCOLIPICENO ITALIE 1

Ascoli(Piceno) 6طاليا

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)819726.

986I

CAP MONDIAL COMPTA

EVOCASA IMMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE(AKOUB(MANSOUR 1ER 2

 ETAGA(N1 ، 90000، TANGER

MAROC

EVOCASA IMMO  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

 2RUE وعنو ن مقرها  إل تماعي

 YAKOUB(MANSOUR, 1er

 ETAGE(N°1 - 90000 TANGER

MAROC

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(24(23
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (25

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

. EVOCASA IMMO

 LA ( (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 PROMOTION IMMOBILIERE

 EN GENERAL - ACHAT VENTE

 ET LOUER DES

.BIENS MOBILIERS

 2RUE (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

 YAKOUB MANSOUR, (er

 ETAGE N°( - 91111 TANGER

.MAROC

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (11 ( (: مليكة  سلمان)  لسيدة 

حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).)

 (11 (: مليكة  سلمان)  لسيدة 

بقيمة)111.))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيدة مليكة  سلمان عنو نه) ()

عبد  لخالق) زنقة  حي  الدريسية 

طنجة))) (91111   (5 رقم)  لطريس 

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة مليكة  سلمان عنو نه) ()

عبد  لخالق) زنقة  حي  الدريسية 

طنجة))) (91111   (5 رقم)  لطريس 

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (12 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251548.

987I

SM PARTNERS

THE NGM COMPANY
إعالن متعدد  لقر ر ت

SM PARTNERS
33 مجموعة عرسة لكبيف  لطابق 

 ألر�سيِ  مكت4 بِ 1 إمتد د  ملعاريف 
maroc 21111،  لد ر  لبيضاِء ،

THE NGM COMPANY »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: 387 شارع 
محمد  لخامس  لطابق 7  لرقم 9) 

- 21181   لد ر لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.443497

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)7))6نا6ر)2122

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
قر ر رقم)):) لذي 6نص على ما6لي:)
من) (

ً
سهما (5( بـ)  ملو فقة على  لتبفع 

 لسيدة ندى أبو مجد لو لدها  لسيد)
عبد  لعزيز أبو مجد.

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
من) (

ً
سهما (24 بـ)  ملو فقة على  لتبفع 

أبو مجد ألخها  لسيد) ندى   لسيدة 
رضا أبو مجد.

قر ر رقم)3:) لذي 6نص على ما6لي:)
شركة) شكل  على   ستمر ر لشركة 

ذ ت مسؤولية محدودة
على) 6نص  4:) لذي  رقم) قر ر 
لتصوير) ( تغيف نشاط  لشركة) ما6لي:)
أفالم  لدعا6ة و لوثائقية  لطويلة أو)
 لقصيفة وأي نشاط إنتاجي سينمائي)

وإعالني آخر
قر ر رقم)5:) لذي 6نص على ما6لي:)

 عتماد نضام أسا�سي  د6د)
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
بند رقم)4:) لذي 6نص على ما6لي:)
 لغرض من  لشركة هو تصوير أفالم)
دعائية وأفالم وثائقية طويلة وقصيفة)
وأي) أفالم  لرسوم  ملتحركة  (

ً
وأ6ضا

نشاط إنتاجي سينمائي وإعالني آخر)
باإلضافة إلى  قتناء)معد ت  لسينما)

وإعادة بيعها).

بند رقم)8:) لذي 6نص على ما6لي:)

بمبلغ عشرة) ( 6تم تحد6د رأس  ملال)

آالف)1))آالف درهم،)ويقسم إلى مائة))

11))درهم لكل) 11))حصة من مائة)

حصة،)مدفوعة بالكامل،)ويخصص)

بما 6تناس4 مع مساهماتهم) للشركاء)

 25 مجد) أبو  ندى  ) لسيدة   التي:)

حصة،) لسيد عبد  لعزيز أبو مجد)

 24 )5)حصة و  لسيد رضا أبو مجد)

حصة)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 1( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم))194)8.

988I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

RIAD OULAYA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 

 لكريم  لخطابي،عمارة مركز أعمال 

 ليز،   لطابق  لثالث، مكت4 رقم 

)2 ، 41111، مر كش  ملغرب

RIAD OULAYA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي درب 

 لزعــري ، رقــم 6)  لـقــنــاريــة  - 

41111 مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(3369

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تقرر حل) )3)د نبف)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

  RIAD OULAYA  لشريك  لوحيد)

درهم) ((.111.111 رأسمالها) مبلغ 

درب) مقرها  إل تماعي  وعنو ن 
 لزعــري)،)رقــم)6)) لـقــنــاريــة))-)41111 

تفويت) (: ل) نتيجة  مر كش  ملغرب 

 ألصل  لتجاري،

درب) ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 لزعــري)،)رقــم)6)) لـقــنــاريــة))-)41111 

مر كش  ملغرب.)

و عين:

  JOELLE MARIE  لسيد)ة()

 QUAI عنو نه) () و  (SAUNIER

 DU MONT-BLANC 2( (21(

)ة() كمصفي) (GENEVE SUISSE

للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (13 بتاريخ) (  لتجارية بمر كش)

2122)تحت رقم)32496).

989I

DARAA AUDIT

LITMA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

DARAA AUDIT

 ROUTE(BOUSKOURA  PROJET

 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،

21111،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

LITMA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي  لحي 

 لصناعي  بن مسيك سيدي عثمان 

تجزئة 98 - 21111  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.39171(

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تم) (212( د نبف) (28 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

»651.111)درهم«)أي من)»351.111 

عن) درهم«) ((.111.111« إلى) درهم«)
د6ون) مع  مقاصة  إ ر ء) ( (: طريق)

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)269))8.
991I

DARAA AUDIT

CONCEPT ENVIRO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

DARAA AUDIT
 ROUTE(BOUSKOURA  PROJET

 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،
21111،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

CONCEPT ENVIRO شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي :  

تكنوبارك طريق  لنو صر تقاطع ر س 
4)) و س ت 129) - 21111  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.392933

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
)212)تقرر حل) )3)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت) شركة  (CONCEPT ENVIRO
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 
 (11.111 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 
مقرها  إل تماعي)) وعنو ن  درهم 
ر) تقاطع  طريق  لنو صر  تكنوبارك 
 21111  -  (129 ت) و س  (((4 س)
 لد ر  لبيضاء)) ملغرب نتيجة لبسب4)
و) تو  هها  لشركة   ملنافسة  لتي 

 ائحة كورونا.
و عين:

سليم  لقل4) ( ( عادل)  لسيد)ة()
كاليفورنيا) نور  إقامة  عنو نه) () و 
عين) (3 )) لطابق) 28) لشقة) عمارة)
 لشق))21111) لد ر  لبيضاء)) ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
بتاريخ))3)د نبف))212)وفي))تكنوبارك)
طريق  لنو صر تقاطع ر س)4)))و س)
21111) لد ر  لبيضاء))  -  (129 ت)

 ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)268))8.
99(I

فيدوفاك

STE HALA STAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

فيدوفاك
6 شــارع لال أسمــاء  ملد6نة  لجد6دة 

فـــاس ، 31111، فــــــاس  ملــغــرب
STE HALA STAR شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي 33 تجزئة 
 لصقلي حي ظهر  لخميس - 31141 

فاس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.24425

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تقرر حل) )3)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (STE HALA STAR
مقرها) وعنو ن  درهم  ((11.111
حي) تجزئة  لصقلي  (33  إل تماعي)
31141)فاس  ملغرب) ظهر  لخميس)-)
مشاكل  لتسويق وأخرى) (: نتيجة ل)

مالية.
و حدد مقر  لتصفية ب)33)تجزئة)
 31141 (-  لصقلي حي ظهر  لخميس)

فاس  ملغرب.)
و عين:

و) نجي4  (  لسيد)ة() لهيتمي)
بنعبد) قاسم  زنقة  (61 عنو نه) ()
فاس) (31111 كنزة) تجزئة   لجليل 

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (21 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم))29.
992I

F.C.G.E

مونويزري شو في
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد

حل شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME(ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH(MAROC

مونويزري شو في شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إل تماعي تعاونبة 

 ملوحد6ة سعادة مر كش - 41111 

مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8371(

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

)212)تقرر حل) 18)د نبف)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

في)) شو  مونويزري   لشريك  لوحيد 

مبلغ رأسمالها)1.111))درهم وعنو ن)

تعاونبة  ملوحد6ة) مقرها  إل تماعي 

مر كش) (41111 (- مر كش) سعادة 

 ملغرب نتيجة ل):)قر ر  لشريك..

و حدد مقر  لتصفية ب تعاونبة)

 41111 (- مر كش)  ملوحد6ة سعادة 

مر كش  ملغرب.)

و عين:

و) فويتح  ( 6وسف)  لسيد)ة()

عنو نه) ()دو ر شعوف  لعزوزية رقم)

216) نانات)41111)مر كش  ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (15 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)499)3).

993I

مكت4)) ملوثقة  الستادة د6نا بغد دي

 ألفا أطلنتيك للصحراء املغربية
شركة  ملساهمة
تفويت حصص

مكت4   ملوثقة  الستادة د6نا 
بغد دي

 Lot 264 florida(sidi(Maarouf
 Lot 264 florida(sidi(Maarouf،

Casablanca ،20200  ملغرب
 ألفا أطلنتيك للصحر ء  ملغربية  

شركة  ملساهمة
وعنو ن مقرها  إل تماعي محج 

مكة، ص.ب 398 – لعيون-  ملغرب 
و ملسجلة بالسجل  لتجاري بمد6نة 
 لعيون تحت رقم 125) - 111)21 

 لعيون   ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(125

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) (2122 6نا6ر) (28 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
)ة()محمد  لحسن)) تفويت  لسيد)
1)48.9)حصة   تماعية من) منينو)
) لسيد) 1)48.9)حصة لفائدة) أصل)
)ة()شركة إنتفناشنل))فيشميل))بتاريخ)

28)6نا6ر)2122.
)ة()فاطمة  لزهر ء)) تفويت  لسيد)
منينو)31)حصة   تماعية من أصل)
شركة) )ة() ) لسيد) 31)حصة لفائدة)
إنتفناشنل))فيشميل))بتاريخ)28)6نا6ر)

.2122
تفويت  لسيد))ة()إ6مان))منينو)31 
حصة   تماعية من أصل)31)حصة)
شركة إنتفناشنل)) )ة() ) لسيد) لفائدة)

فيشميل))بتاريخ)28)6نا6ر)2122.
منينو) ( ) يهان) )ة() تفويت  لسيد)
 31 أصل) من  حصة   تماعية  (31
شركة) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 
إنتفناشنل))فيشميل))بتاريخ)28)6نا6ر)

.2122
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (
 13 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)296.

994I
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STE FIACCOF 

CAFE CHALLENGER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 ستمر ر نشاط  لشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

CAFE CHALLENGER »شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: رقم 3 
زنقة باربادوس شارع موالي رشيد 

طريق صفرو - 31111 فاس  ملغرب.

» ستمر ر نشاط  لشركة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.7((67

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تقرر ما) (2122 فبف 6ر) (13  ملؤرخ في)

6لي:

)قر ر بعدم حل  لشركة رغم) ( ( (.(

 لخسائر  ملسجلة.

رأسمال  لشركة) تخفيض  ( ( ( (.2

بمبلغ يساوي)))درهم

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

فبف 6ر) (13 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)584.

995I

DUBAI LUX CAR SARL

STE DUBAI LUX CAR SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

DUBAI LUX CAR SARL

شارع فاس سندس 6)) بلوك أ 

 لطابق  الر�سي رقم 23) ، 1)911، 

طنجة  ملغرب

 STE DUBAI LUX CAR SARL

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: شارع 

فاس سندس 6)) بلوك أ  لطابق 

 الر�سي رقم 23) - 1)911 طنجة 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(14597

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في))2)د نبف))212

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية:)
على) 6نص  ):) لذي  رقم) قر ر 
عبد) سالمي  ما6لي:) ستقالة  لسيد 
) لحامل لبطاقة  لتعريف رقم)  الله)
S687724)من مهامه كمسيف للشركة

قر ر رقم)2:) لذي 6نص على ما6لي:)
سعيد  بو  لسعود) تعيين  لسيد 
رقم) لبطاقة  لتعريف   لحامل 

S681846)مسيف  للشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�سي  لتالية:)
على) 6نص  7:) لذي  رقم) بند 
سعيد  بو) تعيين  لسيد  ما6لي:)
لبطاقة  لتعريف)  لسعود  لحامل 
كل) (. مسيف  للشركة) (S681846 رقم)
 لوثائق  لتي تخص  لشركة تستو 4)
سعيد  بو  لسعود) توقيع  لسيد 

 ملسيف  لقانوني للشركة
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (17 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2122)تحت رقم))8).
996I

BUREAU SALAM

TIRIGO PLAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BUREAU SALAM
شارع  ألميف موالي عبد هللا عمارة 
27 رقم مكتB3 4  لطابق  لسفلي 
 لعيون ، 71111،  لعيون  ملغرب

TIRIGO PLAT شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 
 ملسيفة  لخضر ء شارع 21 غشت 

رقم 443)  ملر�سى  لعيون  - 71112 
 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
41(47

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (16

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.TIRIGO PLAT

تجارة) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

 لوقود بالتقسيط في محالت مختصة)

-)أنشطة محطات  لوقود).

شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

غشت) (21 شارع)  ملسيفة  لخضر ء)

 71112 (- ( 443)) ملر�سى  لعيون) رقم)

 لعيون  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: ( حسن  لبف ح)  لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () ( حسن  لبف ح)  لسيد 

رقم) فيال  إقامة  لبحر  حي  لنهضة 

71112) لعيون)) ( )4) ملر�سى  لعيون)

 ملغرب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () ( حسن  لبف ح)  لسيد 

رقم) فيال  إقامة  لبحر  حي  لنهضة 

71112) لعيون)) ( )4) ملر�سى  لعيون)

 ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

13)فبف 6ر) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)239.

997I

FIDUCIAIRE(FIDBOSS(Comptable(Agréé

OXFORD OF SCIENCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable(Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
OXFORD OF SCIENCE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي شقة رقم 
)1,عمارة مزكيدة  بوعام  الحمد6ة 
-) مكناس - 51151 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
55289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) ((8
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.OXFORD OF SCIENCE
مستشار) (: غرض  لشركة بإ6جاز)

في  لتسييف
دروس  لدعم و  لتقوية

دروس تعلم  للغات.
عنو ن  ملقر  ال تماعي):)شقة رقم)
مزكيدة  بوعام  الحمد6ة) )1,عمارة 
-))مكناس)-)51151)مكناس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 31.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد علي  لعالوي):))311)حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة).

 311 ( (:  لسيد محمد  6ت بعدي)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 311 ( (: بوشلطة) 6اسيف   لسيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

 لسيد علي  لعالوي عنو نه) ()رقم)

58/60)شقة)5)تجزئة  لتجد6د قطاع)

)) لبساتين))51121)مكناس  ملغرب.

بعدي) محمد  6ت   لسيد 

عنو نه) () قامة حمزة رقم)8) لطابق)

2  51151)مكناس)  لر بع حي مر ان)

 ملغرب.

عنو نه) () بوشلطة  6اسيف   لسيد 

رقم)498))مر ان)2  51151)مكناس)

 ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد علي  لعالوي عنو نه) ()رقم)

58/60)شقة)5)تجزئة  لتجد6د قطاع)

)) لبساتين))51121)مكناس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (13 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2122)تحت رقم)3)4.

998I

FLASH ECONOMIE

FRUIBER
إعالن متعدد  لقر ر ت

FRUIBER « - S.A.R.L «

تلقته)) ( عقد) بمقت�سى  (- (I

موثقة)) ( ) لسقاط) أمينة) (  ألستاذة)

أكتوبر) (25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء،)

وهبت  لسيدة كميليا بر دة) ( (،212(

)111)()حصة للسيد محمد بر دة و)

حصة للسيد سعيد بر دة،) ()(111(

تمتلكها) مجموع  لحصص  لتي  أي 

(،FRUIBER( «( -( S.A.R.L (« في شركة)

محدودة،) مسؤولية  ذ ت  شركة 

درهم،) ((.211.111,11 رأسمالها)

بالد ر  لبيضاء) مقرها  ال تماعي 

((– سليمان) موالي  شارع  (– (73 (–

عكاشة.

قر ر  لجمع  لغيف) -بمقت�سى  ( (II

عادي  لذي تلقته  ألستاذة  ملذكورة)

قرر) (،2212 6نا6ر) ((3 بتاريخ) أعاله،)

شركاء) لشركة  ملذكورة ما6لي):

بهبة  لحصص) -) ألخذ 
 ال تماعية،)من طرف  لسيدة فكرية)
بر دة) محمد  من  لسيد  لكل  بر دة 
)111)()حصة و  لسيد سعيد بر دة)
)111)()حصة،)أي مجموع  لحصص)
في  لشركة  ملذكورة) تمتلكها   لتي 
تلقته  ألستاذة) عقد  وفق  أعاله،)
شتنبف) (25 بتاريخ) أعاله،)  ملذكورة 
وأ6ضا  ألخذ بهبة  لحصص) (،21(8
 ملذكورة أعاله،)و تعد6ل  ملو د)6)و)7 

من  لنظام  ألسا�سي للشركة.
-) لتأكيد على تعيين  لسيد محمد)
ملدة) للشركة،) وحيد  كمسيف  بر دة 
و) (– ((5 و تعد6ل  ملادة) غيف محددة،)
عناوين  ملو د)44)–)45)و)46،)وحذف)
من  لنظام  ألسا�سي) (48 و) (47  ملو د)

للشركة.
-)تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  (- (II
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
(،2122 6نا6ر) (3( في) بالد ر لبيضاء)

تحت عدد))179)8.
لالستخالص و  لنشر

 ملسيفة  ملشتفكة

999I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE NATIONALE DE”
TEXTILES “SONATEX

إعالن متعدد  لقر ر ت
 SOCIETE NATIONALE «

 DE(TEXTILES « - S.A.R.L(par
 abréviation “SONATEX“ -

S.A.R.L
بمقت�سى عقد تلقته  ألستاذة) (- (I
بالد ر) موثقة  أمينة  لسقاط 
(،212( أكتوبر) (25 بتاريخ)  لبيضاء،)
 (7124( وهبت  لسيدة كميليا بر دة)
حصة للسيد محمد بر دة و))7125) 
أي) بر دة،) سعيد  للسيد  حصة 
في) تمتلكها  ( مجموع  لحصص  لتي)
(،SONATEX( «( -( S.A.R.L (« شركة)
محدودة،) مسؤولية  ذ ت  شركة 
درهم،) (8.43(.111,11 رأسمالها)
(– بالد ر  لبيضاء) مقرها  ال تماعي 
73)–)شارع موالي سليمان)–))عكاشا.

-بمقت�سى  لجمع  لغيف عادي) ( (II

 لذي تلقته  ألستاذة  ملذكورة أعاله،)

قرر شركاء) (،2212 6نا6ر) ((3 بتاريخ)

 لشركة  ملذكورة ما6لي):

بهبة  لحصص) -) ألخذ 

 ال تماعية،)من طرف  لسيدة فكرية)

بر دة) محمد  من  لسيد  لكل  بر دة 

)7125()حصة و  لسيد سعيد بر دة)

)7124()حصة،)أي مجموع  لحصص)

في  لشركة  لسالف) تمتلكها   لتي 

تلقته  ألستاذة) عقد  وفق  ذكرها،)

(،21(8 شتنبف) (25 بتاريخ)  ملذكورة 

وأ6ضا  ألخذ بهبة  لحصص  ملذكورة)

أعاله.

-) لرفع من رأسمال  لشركة،)من)

 8.43(.111,11 إلى) (8.431.111,11

من  لنظام) (6 و تعد6ل  ملادة) درهم،)

 ألسا�سي للشركة.

-) لتأكيد على تعيين  لسيد محمد)

بر دة كمسيف وحيد للشركة،)ملدة غيف)

محددة.

-)تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  (- (II

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 

(،2122 6نا6ر) (3( في) بالد ر لبيضاء)

تحت عدد)1792)8.

(111I

FLASH ECONOMIE

MELLIBER
إعالن متعدد  لقر ر ت

MELLIBER « - S.A.R.L «

بمقت�سى عقد تلقته  ألستاذة) (- (I

بالد ر) موثقة  أمينة  لسقاط 

(،212( أكتوبر) (25 بتاريخ)  لبيضاء،)

 (84( بر دة) كميليا  وهبت  لسيدة 

 (83( و) بر دة  محمد  للسيد  حصة 

أي) بر دة،) سعيد  للسيد  حصة 

في) تمتلكها  ( مجموع  لحصص  لتي)

(،MELLIBER( «( -( S.A.R.L (« شركة)

محدودة،) مسؤولية  ذ ت  شركة 
رأسمالها)11.111,11))درهم،)مقرها)

(– ((38 (–  ال تماعي بالد ر  لبيضاء)

شارع موالي 6وسف.

قر ر  لجمع  لغيف) -بمقت�سى  ( (II
عادي  لذي تلقته  ألستاذة  ملذكورة)
قرر) (،2212 6نا6ر) ((3 بتاريخ) أعاله،)

شركاء) لشركة  ملذكورة ما6لي):
بهبة  لحصص) -) ألخذ 
 ال تماعية،)من طرف  لسيدة فكرية)
بر دة) محمد  من  لسيد  لكل  بر دة 
بر دة) سعيد  و  لسيد  حصة  ()83(
مجموع  لحصص) أي  حصة،) ()84(
في  لشركة  لسالف) تمتلكها   لتي 
تلقته  ألستاذة) عقد  وفق  ذكرها،)
(،21(8 شتنبف) (25 بتاريخ)  ملذكورة 
وأ6ضا  ألخذ بهبة  لحصص  ملذكورة)

أعاله.
رأسمال  لشركة،) من  -) لرفع 
 (1(.111,11 إلى) ((11.111,11 من)
من) (7 و) (6 تعد6ل  ملو د) و  درهم،)

 لنظام  ألسا�سي للشركة.
-) لتأكيد على تعيين  لسيد محمد)
ملدة) للشركة،) وحيد  كمسيف  بر دة 
و) (– ((5 و تعد6ل  ملادة) غيف محددة،)
عناوين  ملو د)44)–)45)و)46،)وحذف)
من  لنظام  ألسا�سي) (48 و) (47  ملو د)

للشركة.
-)تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.
بكتابة) تم  إل6د ع  لقانوني  (- (II
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لضبط 
(،2122 6نا6ر) (3( في) بالد ر لبيضاء)

تحت عدد)1791)8.
لالستخالص و  لنشر

 ملسيفة  ملشتفكة

(11(I

FIDSAGE SARLAU

 SOCIETE TRAVAUX «
» ENERGY ET FONDERIE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
49) شارع لال 6اقوت  لطابق  لثالث 
 لرقم )7 ، 21181،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
 SOCIETE TRAVAUX ENERGY «

 » ET FONDERIE
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 شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2) زنقة 
صبفي بو معة  لطابق  الول  لشقة 
رقم 6 - 21311  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
531575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (2(
مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(« (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 SOCIETE TRAVAUX ENERGY ET

. « FONDERIE
غرض  لشركة بإ6جاز):) ستيف د و)

تصد6ر)-)تجارة.
زنقة) ((2 (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
صبفي بو معة  لطابق  الول  لشقة)
رقم)6 - 21311) لد ر لبيضاء) ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ساكيل)  لسيد  بدولفاهاب 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111   :

للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
ساكيل)  لسيد  بدولفاهاب 
 43( شقة) لندن  زنقة  (( عنو نه) ()
21311) لد ر) (  قامة حد6قة بلفد6ر)

 لبيصاء) ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
ساكيل)  لسيد  بدولفاهاب 
 43( شقة) لندن  زنقة  (( عنو نه) ()
21311) لد ر) (  قامة حد6قة بلفد6ر)

 لبيصاء) ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
3897- تحت رقم) (2122 فبف 6ر) (1(

.8(1757
(112I

TAGES CONSULTING

LB AUTO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

TAGES CONSULTING
 N 309 Lot. Haj(Fateh 1er(étage

Q. El(Oulfa ، 20260،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

LB AUTO شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي حي 
 ملسجد، شارع 72 رقم 3 ليساسفة  

- 21611  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.393823

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (212( د نبف) (3( في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
»411.111)درهم«)أي من)»11.111) 
عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)
د6ون) مع  مقاصة  إ ر ء) ( (: طريق)
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم))29))8.
(113I

cabinet  AMSN

COOPER›S COFFEE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

cabinet  AMSN
 N°8 rue(antisirabe(appt(n°11

 3eme(etage(vn(meknes ،
50000، meknes(maroc

COOPER›S COFFEE  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي مكناس  - 

51111 مكناس  ملغرب .

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.47947

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) (212( 6وليوز) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

تفويت  لسيد))ة() 6مان))) وتا6وفت))

أصل) من  حصة   تماعية  (2.311

2.311)حصة لفائدة)) لسيد))ة())بدر)

 لساوري بتاريخ)2))6وليوز))212.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني  (

شتنبف) (23 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

)212)تحت رقم)4255.

(114I

cabinet  AMSN

 STE WELLAD BEN

HAMMOU ALI SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

cabinet  AMSN

 N°8 rue(antisirabe(appt(n°11

 3eme(etage(vn(meknes ،

50000، meknes(maroc

 STE WELLAD BEN HAMMOU

ALI SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي         بلوك  
رقم 48) في قبو عمارة باب منصور 

4) مبنى زين  لعابد6ن - 51111 

مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55(87

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (2122 فبف 6ر) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)
 WELLAD BEN HAMMOU ALI

.SARL
تا ر) (- (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

مالبس  لجملة
-تا ر مالبس بالتقسيط

-)تجارة
- ستيف د و تصد6ر.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)))))))))بلوك))
في قبو عمارة باب منصور) ((48 رقم)
 51111 (- زين  لعابد6ن) مبنى  ((4

مكناس  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسمال  لشركة:)) مبلغ 

11.111,11))درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: نبيل) ( (  لسيد بنحموعلي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (: محمد) (  لسيد بنحموعلي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيد بنحموعلي)))نبيل عنو نه) ()

 لدريوش))62253) لدريوش  ملغرب.
محمد) ( بنحموعلي)  لسيد 
عنو نه) () لدريوش)62253) لدريوش))

 ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد بنحموعلي)))نبيل عنو نه) ()

 لدريوش)62253) لدريوش  ملغرب
محمد) ( بنحموعلي)  لسيد 
عنو نه) () لدريوش)62253) لدريوش)

 ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (21 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)251.
(115I

 ئتمانية مومن

K.H.J.M KHADAMAT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية مومن
32 زنقة سبتة بوعرفة، 211)6، 
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بوعرفة  ملغرب
K.H.J.M KHADAMAT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

 لوحدة شارع محمد  لخامس رقم 
63) مكرر  - 211)6 بوعرفة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(1(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (25
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.K.H.J.M KHADAMAT
غرض  لشركة بإ6جاز):) ستخالص)

 لفو تيف و تحويل  ألمو ل.
تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
رقم) محمد  لخامس  شارع   لوحدة 
63))مكرر))-)211)6)بوعرفة  ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: حنان) خرصان   لسيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (: محمد)  لسيد  بوري 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 لسيدة خرصان حنان عنو نه) ()
بوعرفة) (6(211 ( سبتة) زنقة  (34

 ملغرب.
عنو نه) () محمد   لسيد  بوري 
زنقة طارق بن زياد  لحي  إلد ري رقم)

41 211)6)بوعرفة  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة خرصان حنان عنو نه) ()
بوعرفة) (6(211 ( سبتة) زنقة  (34

 ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر) (12 بتاريخ) (  البتد ئية بفجيج)

2122)تحت رقم)2022/10.
(116I

BELGA CONSULTING

HI MEDIC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT(N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT(maroc
HI MEDIC شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إل تماعي سكتور 
8 رقم 785 شارع محمد بن  لعربي 
 لعلوي حي  لسالم  - 131)) سال 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.234(3

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) (212( نونبف) (1(  ملؤرخ في)
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
مبلغ) ( (HI MEDIC  لشريك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  ((11.111 رأسمالها)
مقرها  إل تماعي سكتور)8)رقم)785 
حي) بن  لعربي  لعلوي  شارع محمد 
131)))سال  ملغرب نتيجة) (-(  لسالم)

ل):)توقف نشاط  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب سكتور)
شارع محمد بن  لعربي) (785 رقم) (8
سال) (((131 (- ( حي  لسالم)  لعلوي 

 ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة()زين4))) لناجي و عنو نه) ()
 لشقة)3))عمارة)))تجزئة بيت  لعزيز)
تمارة) ((2111 ( تمارة) إقامة  نان 

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملفروضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بسال)  البتد ئية 

2122)تحت رقم)38249.

(117I

سيف سكن

سيف سكن
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

سيف سكن
26 شارع مرس سلطان طابق أول 

شقة رقم 3 ، 21111،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

سيف سكن شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 26 شارع 

مرس سلطان طابق أول شقة رقم 3  

- 21111  لد ر لبيضاء   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

529(93

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعد د  لقانون) (212( د نبف) (24

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

سيف) (: بمختصر تسميتها)  إلقتضاء)

سكن.
مطور) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 

عقاري).

26)شارع) عنو ن  ملقر  ال تماعي):)

مرس سلطان طابق أول شقة رقم)3  

- 21111) لد ر لبيضاء)) ملغرب).

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد زعيم سعيد)):))511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: ( محسن)  لسيد  لر جي 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () ( سعيد) زعيم   لسيد 
 26111 ( بلوك د ل حي حسني) (((6

برشيد  ملغرب.
عنو نه) () (  لسيد  لر جي محسن)
محمد  ملباركيين)) على  دو ر  والد 

26111)برشيد  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () ( سعيد) زعيم   لسيد 
 26111 ( بلوك د ل حي حسني) (((6

برشيد  ملغرب
عنو نه) () (  لسيد  لر جي محسن)
محمد  ملباركيين)) على  دو ر  والد 

26111)برشيد  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

6نا6ر)2122)تحت رقم)57)819.

(118I

wafa(conseil

EMPREINTE SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف  د6د للشركة

wafa(conseil
 n°695 avenue(hamane(fetouaki

 s.y.b.a(Marrakech ، 40000،
marrakech maroc

EMPREINTE SERVICES  شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إل تماعي رقم 

424 شارع حمان  لفطو كي سيدي 
6وسف بن علي مر كش - 41111 

مر كش   ملغرب.
تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.629((

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
)212)تم تعيين) 27)د نبف)  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() 6ت) مسيف  د6د 

حمينا))طارق كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.
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باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (3( بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)32348).

(119I

STE AK MISSION SARL AU

STE BOUTMAR-SARL-AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU

6 شارع عالل  بن عبد هللا رقم 3) 

فاس ، 31111، فاس  ملغرب

 STE BOUTMAR-SARL-AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي تجزئة 

بنز كور فيال رقم 7) والد طي4 - 

31111 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7(13(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (16

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.BOUTMAR-SARL-AU

غرض  لشركة بإ6جاز):) ملقاولة في)

 لبناء)و  ألعمال  لتجارية.

تجزئة) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)

(- طي4) والد  ((7 رقم) فيال  بنز كور 

31111)فاس  ملغرب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.111 ( (: ( رشيد  لشلح)  لسيد 

حصة بقيمة)11.111))درهم للحصة)

 (111 (: ( رشيد  لشلح)  لسيد 

بقيمة)11.111))درهم.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):

عنو نه) () ( رشيد  لشلح)  لسيد 

تجزئة  السماعلية  والد  لطي4)))

31111)فاس  ملغرب.

و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) () ( رشيد  لشلح)  لسيد 

تجزئة  السماعلية  والد  لطي4)))

31111)فاس  ملغرب

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)394.

(1(1I

STE T.P.E SAGE CONSULTING SARL

MAZAGRAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE T.P.E SAGE CONSULTING

SARL

 IMM. 57 RUE(IBN(MAJA

 L›HABITAT ، 30000، FES

MAROC

MAZAGRAN شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي متجررقم 

,7 8، 9،تجزئة أديس ، حي ملع4 

 لخيل، أكد ل فاس - 31111 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7(157

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (15

مسؤولية) ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
(: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.MAZAGRAN
غرض  لشركة بإ6جاز):)مقهى.

عنو ن  ملقر  ال تماعي):)متجررقم)
ملع4) حي  (، أديس) 9،تجزئة  (،8  7,
فاس) (31111 (- أكد ل فاس)  لخيل،)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( رأسمال  لشركة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
11))حصة) ( (: ( (  لسيد فوم أحمد)

بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
 21 عنو نه) () (  لسيد فوم أحمد)
 31111 فاس) بنسودة  حي  لقدس 

فاس  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 21  لسيد فوم  دريس عنو نه) ()
 31111 فاس) بنسودة  حي  لقدس 

فاس  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم))42.
(1((I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE CP COM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE(ABOU(BAKR

 SEDDIK(APPT 1 RDC(VN ،
30000، FES(MAROC

STE CP COM شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي : رقم 5 
درب  لكبيف  بن زيد ن باب  لخوخة  

فاس 31111 فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.49825

قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) (2122 6نا6ر) ((9  ملؤرخ في)

STE CP COM)شركة ذ ت مسؤولية)

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ)

وعنو ن) درهم  ((1.111 رأسمالها)

درب  لكبيف) (5 مقرها  إل تماعي رقم)

 بن زيد ن باب  لخوخة))فاس)31111 

فاس  ملغرب نتيجة لنها6ة  لنشاط.

و عين:

و) ( ) ملالكي) محمد)  لسيد)ة()
عنو نه) ()رقم)5)زنقة  لكبيف بن زيد ن)

فاس  ملغرب) (31111 باب  لحمر ء)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

بتاريخ)9))6نا6ر)2122)وفي رقم)5)درب)

 لكبيف  بن زيد ن باب  لخوخة))فاس)

31111)فاس  ملغرب.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (1( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)499/2022.

(1(2I

socogese

»OUR INVEST«
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  ال تماعي للشركة

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

»OUR INVEST« شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إل تماعي بقعة )5 

تجزئة  لنماء  لحي  لصناعي بنسودة 

- 31111 فاس  ملغرب.

تحويل   ملقر  ال تماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.37465
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قر ر  لشريك  لوحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)25)نونبف))212)تم))تحويل))

من) للشركة   ملقر  ال تماعي  لحالي 

»بقعة))5)تجزئة  لنماء) لحي  لصناعي)

إلى) فاس  ملغرب«) (31111 (- بنسودة)

»3))زنقة در ر  بن  ألنور ملع4  لخيل)

- 31111)فاس)) ملغرب«.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر) (13 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2122)تحت رقم)2022/567.

(1(3I

TRUST SAFETY

تراست سايفتي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين ممثل قانوني للشركة

TRUST SAFETY

 LA 34-KHALIL(III(RUE 15 N°32

 VILLETTE CASA KHALIL III RUE

 LA(VILLETTE(CASA، 34-15 N°32

20320، CASABLANCA(MAROC

تر ست سا6فتي »شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  ال تماعي: خليل 

3 زنقة 5) رقم 32 و34 الفليت 

 لد ر لبيضاء - 21321  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي)

وتبعا) (2121 د نبف) ((( في)  ملؤرخ 

تعيين) تقرر  الستقالة  ملسيف  لحالي 

 ملمثل)6ن() لقانوني)6ن(:)

-)دهر لد6ن سكينة)

ذ ت) شركة  سا6فتي  تر ست  (-

ذ ت  لشريك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد  لكائن مقرها  إل تماعي ب:)
خليل)3)زنقة)5))رقم)32)و34)الفليت)

21321) لد ر لبيضاء)  لد ر لبيضاء)

 ملغرب.

عند) رقم  لسجل  لتجاري 

 القتضاء:)283559

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 15 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

761347- رقم) تحت  (212( 6نا6ر)

.(92

(1(4I

socogese

»VISIOLUM«

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

»VISIOLUM« شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 2) زنقة 

اللة أمينة - 31111 فاس  ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(22(83

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تقرر) (212( د نبف) (1( في)  ملؤرخ 

تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)

و  لكائن) (»VISIOLUM«  لتسمية)

بالعنو ن محل س31) لطابق  ألر�سي)

(- ( شارع محمد  لسادس إقامة عمر)

مر كش  ملغرب و  ملسيف من) (41111

طرف  لسيد)ة()سوبعي  هان.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( بمر كش)  لتجارية 

2122)تحت رقم)2022/1007.

(1(5I

SEGA CONSULTING SARL

JOUNAID

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د6د للشركة

SEGA CONSULTING SARL

16) زنقة  لنسرين - بوسيجور 

 لطابق  لثاني- رقم 4 ، 21211، 

MAROC لد ر لبيضاء 

JOUNAID  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي 9) زنقة 

فصام سيدي معروف والد حدو 

 ملنطقة  لصناعية - سيدي معروف 

- 21281  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف  د6د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.94847

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) (2122 6نا6ر) ((7  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة() مسيف  د6د 

 لفا�سي))نعيمة كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

فبف 6ر)2122)تحت رقم)28)))8.

(1(6I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

Sté Akrident Sarl

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET

COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،

72000، ES-SEMARA(MAROC

Sté(Akrident(Sarl شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إل تماعي شارع 

عالل بن عبدهللا زنقة  فر ن رقم 

12  ملر�سى  لعيون - 71111  لعيون 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
41(15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
إعد د  لقانون) تم  (2122 6نا6ر) (16
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لشركة 
 Sté (: تسميتها) بمختصر   إلقتضاء)

.Akrident(Sarl
تقويم) (: بإ6جاز) غرض  لشركة 
توزيع) و  تركي4  السنان, ستيف د  و 
بط4) و أل هزة  لخاصة   ملعد ت 

 ألسنان.
شارع) (: عنو ن  ملقر  ال تماعي)
رقم) زنقة  فر ن  عبدهللا  بن  عالل 
71111) لعيون) (- 12) ملر�سى  لعيون)

 ملغرب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال  لشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  لكوش خالد):))951)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 51 ( (: بو معة) صحيبي   لسيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء):
عنو نه) () خالد   لسيد  لكوش 
بن عبدهللا)) زنقة  فر ن شارع عالل 
 71111 ) ملر�سى  لعيون) (58 رقم)

 لعيون  ملغرب.
 لسيد صحيبي بو معة عنو نه) ()
شارع  سكيكيمة زنقة بوذني4 عمارة)
 71111 ))) لعيون) بابيت  لشقة)

 لعيون  ملغرب.
و لعائلية) ) ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) () خالد   لسيد  لكوش 
بن عبدهللا)) زنقة  فر ن شارع عالل 
 71111 ) ملر�سى  لعيون) (58 رقم)

 لعيون  ملغرب.
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 لسيد صحيبي بو معة عنو نه) ()
شارع  سكيكيمة زنقة بوذني4 عمارة)
 71111 ))) لعيون) بابيت  لشقة)

 لعيون  ملغرب
باملحكمة) تم  إل6د ع  لقانوني 
)1)فبف 6ر) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

2122)تحت رقم)267/2022.

(1(7I

FLASH ECONOMIE

PROMETAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

PROMETAL SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها 511.111.) درهم
 ملقر  ال تماعي : ))  زنقة سان 

إميليون ال يفوند  لد ر  لبيضاء   

  لسجل  لتجاري :48489  

قر ر  ماعي  ستثنائي في : 

21(4/(2/(1

بتاريخ) بعد  لقر ر  الستثنائي 

10/12/2014،)تمت هبة)911)حصة)

111))درهم لكل و حدة و لتي) بقيمة)

هي في ملك  لسيد توفيق غالب لفائدة)

حصة,) (311 غالب) مهدي   لسيد 

حصة,) (311 غالب) 6وسف   لسيد 

 لسيد محمد غالب)311)حصة.

تعد6ل) تم  لهذه  لهبة،) وكنتيجة 

 ملادة)7)على  لنحو  لتالي:

درهم) ((.511.111 رأس  ملال)

 (111 حصة من) ((511 مقسمة إلى)

على  لنحو) موزعة  للو حد  درهم 

 لتالي:

حصة,) غالب571) توفيق   لسيد 
حصة,) (311 غالب) مهدي   لسيد 
حصة,) (311 غالب) 6وسف   لسيد 
حصة) (311 غالب) محمد   لسيد 
حصة.) (31 بالمين) وفاء) و لسيدة 

مجموع)511))حصة
سجل) في  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالد ر  لبيضاء)  ملحكمة  لتجارية 
رقم) تحت  (29/01/2015 بتاريخ)

 .567137
)) لتسييف

(1(8I

STE SOFIA PRIMEUR
في  لجريدة) وقع  خطإ   ستدر ك 
 لرسمية رقم)5694)بتاريخ)5))ديسمبف)
إعالن) (243(4  )212) لصفحة)

.489P(رقم

))-)بدال من):)إبر ء)ذمة  ملصفي.

ذمة  ملصفي) إبر ء) (: ب) يعوض 

 لسيد لغشيم لحسن.

بدال من):)تم  إل6د ع  لقانوني لدى)

باملحكمة  البتد ئية) كتابة  لضبط 

)212)تحت) 4)نوفمبف) بإنزكان بتاريخ)

رقم)2329.

تم  إل6د ع  لقانوني) (: يعوض ب)

لدى كتابة  لضبط باملحكمة  البتد ئية)

بإنزكان بتاريخ)25)نوفمبف))212)تحت)

رقم)2487.

) لباقي بدون تغييف.(
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املحكمة التجارية بطنجة
مكت4  لتصفية و لتسوية  لقضائية
شركة ميدي في4 كار في شخص 

ممثلها  لقانوني
RC 87961

إشعار
بتاريخ) بمقت�سى  لحكم  لصادر 
رقم) في  مللف  (2122 6نا6ر) (21
2021/8301/49)رقم  لحكم)2022/03 

قضت  ملحكمة  لتجارية بطنجة):
في) مسطرة  إلنقاذ  بفتح  (- ((
 MDI مو  هة شركة ميدي في4 كار)
ممثلها) في شخص  (VIP CAR SARL
(: مقرها  ال تماعي) قاضيا   لقانوني 
حي  لفضيلة) بزنقة محمد  لحبي4،)
بالسجل) و ملسجل  (RDC6( رقم)
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لتجاري 

تحت رقم))8796.
2)-)بتعيين  لسيد محمد  لزنطاري)
قاضيا منتدبا و لسيد محمد سعيد)
و لسيد  لحسن) له  نائبا   لحجاجي 

مسكين سند6كا.
من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 
للسند6ك  ملعين) بد6ونهم   لتصريح 
ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)
وذلك) بالوثائق  مرفقة   ملطلوبة 
نشر) تاريخ  من  شهرين  أ ل  د خل 
هذ   إلشعار بالجريدة  لرسمية طبقا)

للمو د)584.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

21

 ملحكمة  لتجارية بطنجة
مكت4  لتصفية و لتسوية  لقضائية

إشعار
 لسيدة فتيحة بوطربوش

RC 56648
بتاريخ) بمقت�سى  لحكم  لصادر 
رقم) في  مللف  (2122 6نا6ر) ((1
رقم  لحكم) (2021/8301/38
قضت  ملحكمة  لتجارية) (2022/02

بطنجة):

مسطرة  لتسوية) بفتح  (- ((

 لقضائية في مو  هة  لسيدة فتيحة 

محل  لحالقة  عنو نها  بوطربوش، 

عالل  لفا�سي  لطابق  شارع   لكائن 

تحت أر�سي طنجة و ملسجل بالسجل 

بطنجة  باملحكمة  لتجارية   لتجاري 

تحت رقم 56648.

عن) تاريخ  لتوقف  بتحد6د  (- (2

 لدفع منذ تاريخ)21)6وليو)2121.

3)-)بتعيين  لسيد محمد  لزنطاري)

سعيد) و لسيد  منتدبا  قاضيا 

هناء) و لسيدة  له  نائبا   لحجاجي 

 لسباعي سند6كا.

من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 

للسند6ك  ملعين) بد6ونهم   لتصريح 

ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)

 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)

هذ ) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 

طبقا) بالجريدة  لرسمية   إلشعار 

للمو د)584.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

22

املحكمة  التجارية بطنجة

ملف  عدد : 2122/)1

ملف تفويت  أصل تجاري عن طريق 
 لتنازل

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

أنه بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)28 

تنازل  لسيد سعيد) (،212( ديسمبف)

لبطاقة  لتعريف)  لويشكي  لحامل 

و لساكن) (k(67675 عدد)  لوطنية 

 2 رقم) ((16 زنقة) بحي  لحبوس 

بالسجل و ملسجل  طنجة  بند6بان 

) لتجاري بطنجة تحت عدد)48246،)

عن  ميع  ألصل  لتجاري  لكائن)

رقم) ((16 بطنجة حي  لحبوس زنقة)

محمد) لفائدة  لسيد  بند6بان،) (2

لبطاقة  لتعريف)  لويشكي  لحامل 

وحددت) (،k6366( عدد)  لوطنية 

قيمة  ألصل  لتجاري موضوع  لتنازل)

في مبلغ إ مالي قدره)9.111.11)درهم.

فإن  ميع  لتعرضات) وعليه 

تقدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة)

من) 6وما  بتد ء) ((5 أ ل) د خل 

84  تاريخ  لنشر  لثاني طبقا للفصل)

)وما 6ليه من مدونة  لتجارة.

 لنشرة  لثانية
 إلمضاء

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

2 مكرر

 ملحكمة   لتجارية بطنجة

ملف  عدد : 12/2122

ملف تفويت حق  لكر ء ألصل 
تجاري عن طريق  لبيع

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 

بيع حق) ( تم) (،212( )))و2))نوفمبف)

 لكر ء)لألصل  لتجاري  لكائن بطنجة)

 215 رقم) سليمان  موالي  شارع 

طرف  لسيد) من  مكادة  بني  مكرر 

لبطاقة) عزوز  لحامل  عبد  لحميد 

 k278245 عدد)  لتعريف  لوطنية 

بطنجة) بالسجل  لتجاري  و ملسجل 

لفائدة  لسيد) (39254 عدد) تحت 

توفيق ببلو  لحامل لبطاقة  لتعريف)

و لسيد) (،k345587 رقم)  لوطنية 

رشيد ببلو  لحامل لبطاقة  لتعريف)

وحددت) (k264116 عدد)  لوطنية 

كر ء) الصل  لتجاري) حق  قيمة 

في مبلغ إ مالي قدره) موضوع  لبيع 

611.111.11)درهم.

فإن  ميع  لتعرضات) وعليه 

تقدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة)

5))6وما  بتد ء)من تاريخ) د خل أ ل)

وما) (84 للفصل) طبقا   لنشر  لثاني 

6ليه من مدونة  لتجارة.

 لنشرة  لثانية
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

3 مكرر

 ملحكمة)) لتجارية بطنجة

ملف))عدد):)2022/03

ملف تفويت  أصل تجاري 
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

بمقت�سى  لعقد6ن  لعرفيين) أنه 

(،212( أكتوبر) ((8 في)  ملؤرخين 

تفويت  ألصل  لتجاري  لكائن) تم 

هارون) شارع  (2 رقم) 1)أ  بطنجة)

محمد) طرف  لسيد6ن  من   لرشيد 

لبطاقة  لتعريف)  شتو ن  لحامل 

و ملسجل) (k81275 عدد)  لوطنية 

بالسجل  لتجاري بطنجة تحت عدد)

ومصطفى) طريق  لبيع  عن  (33642

لبطاقة  لتعريف) برشان  لحامل 

و ملسجل) (k81732 ( عدد)  لوطنية 

بالسجل  لتجاري بطنجة تحت عدد)

لفائدة) طريق  لهبة  عن  (33642

 لسيد محمد برشان  لحامل لبطاقة)

(،k356898 عدد)  لتعريف  لوطنية 

قيمة  الصل  لتجاري) وحددت 

إ مالي) مبلغ  في  موضوع  لتفويت 

قدره)21.111)درهم.

فإن  ميع  لتعرضات) وعليه 

تقدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة)

5))6وما  بتد ء)من تاريخ) د خل أ ل)

وما) (84 للفصل) طبقا   لنشر  لثاني 

6ليه من مدونة  لتجارة.

 لنشرة  لثانية
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

4 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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 ملحكمة   لتجارية بطنجة
ملف  عدد : 14/2122

ملف تفويت  أصل تجاري عن طريق 
 لبيع

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
في) مؤرخ  عدلي  عقد  بمقت�سى  أنه 
باع  لسيد) (،212( ديسمبف) (22
بطنجة) محمد  هرموش  لساكن 
 لعرفان))1)مجموعة)34)عمارة)339 
و لحامل لبطاقة) ((2 رقم) (3  لطابق)
 JA(15462 عدد)  لتعريف  لوطنية 
بطنجة) بالسجل  لتجاري  و ملسجل 
مجموع  ألصل) (،82(11 تحت عدد)
 لتجاري  لكائن بطنجة باب  الندلس)
مجموعة)8)عمارة)))رقم)5)بوخالف،)
لبنى  المين  لحاملة) لفائدة  لسيدة 
عدد) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
قيمة  ألصل) وحددت  (،GK6429(
 لتجاري موضوع  لبيع في مبلغ إ مالي)

قدره)71.111.11))درهم.
فإن  ميع  لتعرضات) وعليه 
تقدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة)
5))6وما  بتد ء)من تاريخ) د خل أ ل)
وما) (84 للفصل) طبقا   لنشر  لثاني 

6ليه من مدونة  لتجارة.

 لنشرة  لثانية
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

5 مكرر

 ملحكمة   لتجارية بطنجة
ملف  عدد : 15/2122

ملف تفويت  أصل تجاري عن طريق 
 لبيع

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 6 أنه بمقت�سى عقد عدلي مؤرخ في)
من  لسيد) كل  باع  (،212( ديسمبف)
بطاقته  لوطنية) بوسنكار  بو معة 
 (12 و لساكن بطنجة) (K(82( عدد)
بالسجل) و ملسجل  زنقة  ملصلى 

 لتجاري بطنجة تحت عدد)72218.
و لسيد عبد هللا بوسنكار بطاقته)
و لساكن) (K23(37( عدد)  لوطنية 
و ملسجل) زنقة  ملصلى  ((12 بطنجة)
بالسجل  لتجاري بطنجة تحت عدد)

.7(376

و لسيد علي هللا بوسنكار بطاقته)

و لساكن) (K2(1529 عدد)  لوطنية 

و ملسجل) زنقة  ملصلى  ((12 بطنجة)

بالسجل  لتجاري بطنجة تحت عدد)

.7(374

مجموع  ألصل  لتجاري  لكائن)

محل) ((3 رقم) زنقة  ملقدم  بطنجة 

)2)) ملصلى،)لفائدة  لسيد عبد هللا)

بطاقته  لوطنية)  لبجاوي  عمومو 

قيمة) وحددت  (،L(6(246 عدد)

 ألصل  لتجاري موضوع  لبيع في مبلغ)

إ مالي قدره)71.111.11)درهم.

فإن  ميع  لتعرضات) وعليه  (

تقدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة)

5))6وما  بتد ء)من تاريخ) د خل أ ل)

وما) (84 للفصل) طبقا   لنشر  لثاني 

6ليه من مدونة  لتجارة.

 لنشرة  لثانية
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

6 مكرر

 ملحكمة   لتجارية بطنجة

ملف تفويت حق كر ء أصل

تجاري عن طريق  لبيع

ملف عدد : 16/2122

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 

كر ء) بيع حق  تم  (،212( نوفمبف) (9

 ألصل  لتجاري  لكائن بطنجة مرك4)

 لربيع طريق ماالباطا و ململوك لكل)

بطاقتها) من  لسيدة  نيسة  لبار 

و لساكنة) (K84678 عدد)  لوطنية 

بطنجة زنقة  بن زيدون ساحة نفار)

و ملسجلة) (55 رقم) غرناطة   قامة 

بالسجل  لتجاري بطنجة تحت رقم)

بطاقته) منيف  لبار  و لسيد  (46(74

و لساكن) (K63826 عدد)  لوطنية 

غرناطة) عمارة  نافار  ساحة  بطنجة 
و ملسجل بالسجل  لتجاري) (55 رقم)

لفائدة) (،46(76 رقم) تحت  بطنجة 

مسماة) طور  لتأسيس  في  شركة 

في (JANOUYA EVENT SARL

)شخص ممثلها)) لقانوني  لسيد عبد)
بطاقته  لوطنية)  لحفيظ  لشركي 
وحددت قيمة حق) (K(394(9 عدد)
موضوع  لبيع) كر ء) ألصل  لتجاري 
في مبلغ إ مالي قدره)611.111)درهم.
وعليه فإن  ميع  لتعرضات تقدم)
بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة د خل)
أ ل)5))6وما  بتد ء)من تاريخ  لنشر)
وما 6ليه من) (84  لثاني طبقا للفصل)

مدونة  لتجارة.

 لنشرة  لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

7 مكرر
  

 ملحكمة   لتجارية بطنجة
ملف تفويت حظوظ موروثة

في أصل تجاري
ملف عدد : 17/2122

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
في مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   أنه 
عن) تم  لتنازل  (،21(( سبتمبف) (9  
في  ألصل)  ميع  لحصص  ملوروثة 
شارع) بطنجة   لتجاري  لكائن 
رقم) قيسارية  لسعادة   ملكسيك 
و ملسجل بالسجل) ((8 دكان رقم) (41
 لتجاري تحت رقم)59894)من طرف)
وهم) كسطر  محمد  ورثة  ملرحوم 

 لسادة):
(،K222495 كسطر) محمد 
(،K29(427 ( كسطر) و حمد 
ونجاة) (،K41829( كسطر) ونعيمة 
هرمازي) و لويزة  (K353158 كسطر)
نور) لفائدة  لسيد  (S((2(15
 لد6ن كسطر بطاقته  لوطنية عدد)
و لسيدة  ميلة كسطر) (K3421(5
(،K246(97 عدد) بطاقتها  لوطنية 
قيمة  لحصص  ملوروثة) وحددت 
موضوع  لتنازل في مبلغ إ مالي قدره)

611.111)درهم.
وعليه فإن  ميع  لتعرضات تقدم)
بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة د خل)
أ ل)5))6وما  بتد ء)من تاريخ  لنشر)
وما 6ليه من) (84  لثاني طبقا للفصل)

مدونة  لتجارة.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

26 مكرر

 ملحكمة   لتجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

 عن طريق  لبيع
ملف عدد : 18/2122

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 
عبد) باع  لسيد  (،2122 سبتمبف) (2
لبطاقة)  لحق  لشعيفي  لحامل 
 k298(18 عدد)  لتعريف  لوطنية 
و لساكن بطنجة حي بوحوت زنقة أ)
و ملسجل بالسجل  لتجاري) (43 رقم)
مجموع) (67156 عدد) تحت  بطنجة 
 ألصل  لتجاري  لكائن بطنجة زنقة)
مكرر،) (58 رقم)  لشريف  الدري�سي 
أمال  لسفياني) لفائدة  لسيدة 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحاملة 
قيمة) وحددت  (،BK213184 عدد)
 ألصل  لتجاري موضوع  لبيع في مبلغ)

إ مالي قدره)41.111))درهم.
وعليه فإن  ميع  لتعرضات تقدم)
بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة د خل)
أ ل)5))6وما  بتد ء)من تاريخ  لنشر)
وما 6ليه من) (84  لثاني طبقا للفصل)

مدونة  لتجارة.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

27 مكرر
  

 ملحكمة)) لتجارية بطنجة

ملف تفويت أصل تجاري عن طريق  لبيع

ملف عدد):)2022/09

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 
نور) باع  لسيد  (،212( ديسمبف) (3(
بطنجة) عماروش  لساكن   لد6ن 
فيال  وركيدي) طريق  لرميالت 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية) و لحامل 
بالسجل) و ملسجل  (،B23149 رقم)
(،23((4  لتجاري بطنجة تحت عدد)
هو) مجموع  الصل  لتجاري  لذي 
بطنجة) و لكائن  عبارة عن صيدلية 
45)زنقة سيدي عمر،)لفائدة  لسيد)
لبطاقة) بونعاس  لحامل  طارق 
(،AA(5524  لتعريف  لوطنية عدد)
قيمة  ألصل  لتجاري) وحددت 
قدره) مبلغ   مالي  في  موضوه  لبيع 

51.111).2)درهم.
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وعليه فإن  ميع  لتعرضات تقدم)

بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة د خل)

أ ل)5))6وما  بتد ء)من تاريخ  لنشر)

وما 6ليه من) (84  لثاني طبقا للفصل)

مدونة  لتجارة.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

28 مكرر
  

 ملحكمة   لتجارية بطنجة

ملف تفويت أصل تجاري 

عن طريق  لتنازل

ملف عدد : 1/2122)

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

أنه بمقت�سى  لعقود  لعرفية  لتالية):

أكتوبر) و4)) (7 في) مؤرخ   ألول 

في) مؤرخين  و لثالث  )212،) لثاني 

2)نوفمبف))212،)تنازل كل من  لسيد)

بطاقته  لوطنية) عمر  لقيفو ني 

بطنجة) و لساكن  (K475133 عدد)

33)شارع 6وسف  بن تاشفين  قامة)

بالسجل) و ملسجل  (51 رقم) مر ان 

 لتجاري بطنجة تحت عدد)34631) 

و لسيد عي�سى  نتي بطاقته  لوطنية)

بشارع) و لساكن  (GM(6(234 عدد)

 بن كثيف  قامة  منية))2)طابق)8)شقة)

بالسجل  لتجاري) و ملسجل  ((69

55884))و لسيد) بطنجة تحت عدد)

 و د حري�سي بطاقته  لوطنية عدد)

 (5 بطنجة) و لساكن  (K(525V

و ملسجل) كاليفورنيا  تجزئة  لفتح 

بالجسل  لتجاري بطنجة تحت عدد)

55886)،)عن  ميع  ألصل  لتجاري)

 لكائن بطنجة طريق  لجبل قيسارية)

لفائدة) (،31 رقم) متجر  ((4 رقم)

 لسيد كمال  ملريزق  لحامل لبطاقة)

(،K57185(  لتعريف  لوطنية عدد)

قيمة  الصل  لتجاري) وحددت 

موضوع  لتنازل في مبلغ   مالي قدره)

25.111)درهم.

وعليه فإن  ميع  لتعرضات تقدم)

بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة د خل)

أ ل)5))6وما  بتد ء)من تاريخ  لنشر)

وما 6ليه من) (84  لثاني طبقا للفصل)

مدونة  لتجارة.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

29 مكرر
  

املحكمة التجارية بوجدة
مستخرج عقد شر ء حق تجاري

ملف عدد : 2122/15

حساب عدد : 2389
حق تجاري) بمقت�سى عقد شر ء)

لإلشهاد) حرره  لعدالن  ملنتصبان 

نفوذ  ملحكمة  البتد ئية) بد ئرة 

سعيد) قضاء) ألسرة  قسم  بو دة 

 27 بتاريخ) فارس  و دريس  عجرود 

بتاريخ) بو دة  مسجل  (2115 6نا6ر)

وعقد  ستدر كي) (2115 فبف 6ر) فاتح 

 (2 بتاريخ) نفس  لعدلين  حرره 

أغسطس))212) شتفى  لسادة):

عبد  لحق بنعطية.

ميمون بنعطية.

عز  لد6ن بنعطية.

محمد بنعطية.

كلهم ساكنون بو دة زنقة سيدي)

 لجياللي رقم)2).

من  لسيد ت):

بو دة) عائشة،) لساكنة  مهد د 
زنقة سيدي  لجياللي رقم)2).

ميلودة بنعطية،) لساكنة بو دة)

حي موريطانيا زنقة  لكامرون رقم)8).
 خد6جة بنعطية،) لساكنة بالناضور

حي أوالد بوطي4 سكتور ب رقم)58.

 ميع حظوظهن  ملنجزة لهم إرثا)

81) زء) من أصل) 24) زء) وقدرها)

بنسبة  لربع لكل و حد منهم في  ميع)

في  لدكان  لكائن)  لحق  لتجاري 

بو دة طريق سيدي  لجياللي رقم)2) 

 لغيف مقيد بالسجل  لتجاري  لخاص)

بالتقسيط) ببيع  ألو ني  ملنزلية 
أربعون) قدره  بثمن  ونصف  لجملة 

ألف درهم))41.111)درهم(.

أمام  ملحكمة) تقبل  لتعرضات 
 لتجارية بو دة د خل أ ل أقصاه)
للنشرة) 6وما  ملو لية  عشر  خمسة 
 لثانية)-)تطبيقا للمادة)84)من مدونة)

 لتجارة.
 لنشرة  ألولى

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

77 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بو دة
ملف عدد : 2022/09

حساب : 2)24
إشهار مستخرج عقد تفويت نصف 

أصل تجاري
بمقت�سى عقد رسمي حررته ذة/)
دعاء) لزروقي،) ملوثقة بو دة،)بتاريخ)
مسجل) (212( ديسمبف) (3( و) (31
فوت) (2122 6نا6ر) (5 بتاريخ) بو دة 
 لسيد قدوري أحمد،) لساكن بشارع)
حي  ملسيفة،) (،4(  لد خلة،) لرقم)
زليج،) لساكن) محمد  للسيد  و دة 
دي،) تجزئة  ملسيف  بظهر  ملحلة،)
38،)و دة  لنصف) 3،) لرقم) زنقة أ)
في  ألصل) له  )2/1() ململوك   ملشاع)
لبيع  لذه4،)  لتجاري  ملخصص 
29 بزنقة  ملازوزي،) لرقم)   لكائن 
و))3،)و د،) ملقيد بالسجل  لتجاري)
بمبلغ) تحليلي،) ((1522 رقم) تحت 

قدره)611.111)درهم.
أمام  ملحكمة) تقبل  لتعرضات 
 لتجارية بو دة د خل أ ل أقصاه)
للنشرة) 6وما  ملو لية  عشر  خمسة 
84)من مدونة)  لثانية تطبيقا للمادة)

 لتجارة.
 لنشرة  ألولى

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

78 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بو دة
مستخرج عقد تفويت أصل تجاري

ملف عدد : 2122/16
حساب عدد : 2394

حرره) رسمي  عقد  بمقت�سى 
 ألستاذ عبد  لوهاب  لصد6قي  ملوثق)
 212( نوفمبف) (25 بتاريخ) بو دة 
ديسمبف) ((4 بتاريخ) بو دة  مسجل 

)212)فوت  لسادة):

بالناضور) عمار،) لساكن  أحمد 
شارع تطو ن رقم)57)طابق)3)شقة)6.
عبد  لعزيز عمار،) لساكن بفرنسا)

موطنه باملغرب و دة.
بو دة) عمار،) لساكن  محمد 

طريق طا6رت درب بنتاج رقم)4.
رشيد عمار،) لساكن بو دة حي)

 لسعادة زنقة  لنورس رقم))2.
بو دة عمار،) لساكنة   فدوى 
حي  لسعادة شارع سكيكر مصطفى)

رقم)).
كريمة صدوك،) لساكنة بو دة)
تامسنا) زنقة  يعقوب  ملنصور  شارع 

رقم)7.
للسيد):

محمد كريم):) لساكن بو دة حي)
 لنور طريق عين بني مطهر زنقة س)3 

رقم)7.
  ألصل  لتجاري  ملعد لبيع  ملجوهر ت
بو دة) بالتقسيط  لساكن   ملقلدة 
بالسجل) سوق  لركابين  ملقيد  (27
تحليلي) (88926 رقم) تحت   لتجاري 
ألف) أربعمائة  قدره  إ مالي  بثمن 

درهم))411.111)درهم(.
أمام  ملحكمة) تقبل  لتعرضات 
 لتجارية بو دة د خل أ ل أقصاه)
للنشرة) 6وما  ملو لية  عشر  خمسة 
 لثانية)-)تطبيقا للمادة)84)من مدونة)

 لتجارة.
 لنشرة  ألولى

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

103 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بو دة
ملف عدد: )/2122
حساب رقم : 2358

 إشهار مستخرج
 عقد بيع أصل تجاري

حرر) رسمي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ أحسو  فوزي    ألستاذ 
 1))و20/12/2021،))مسجل بو دة)
باع  لسيد) (212( 27)ديسمبف) بتاريخ)
:) لساكن بو دة،)شارع) كليل  مليلود)
ميساوي تجزئة  ) لكعو �سي   أحمد)

)رقم)5).
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للسيد):برحيلي عبد  لرز ق):)شارع)
عبد  لرحمان)) ملختاري رقم)98.

لالستغالل)  ميع  ملحل  ملعد 
 لتجاري  لكائن بو دة،)زنقة  ملد6نة)
 ملنورة بجان4 مسجد  لحاج  لبفكاني،)
 ملخصص لبيع أكسيسو ر ت وقطع)
بالسجل) غيار  لسيار ت،) ملقيد 
تحليلي،) (89632  لتجاري تحت عدد)
ألف) سبعمائة  قدره  ( إ مالي) بثمن 

درهم)))711111)درهم(.
أمام  ملحكمة) تقبل  لتعرضات 
أقصاه) أ ل  د خل  بو دة   لتجاري 
للنشرة) 6وما  ملو لية  عشر  خمسة 
 لثانية)-)تطبيقا للمادة)84)من مدونة)

 لتجارة.
 لنشرة  ألولى

58 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكت4 صعوبات  ملقاولة

بيان
نشر أمر بالتوزيع

تطبيقا ملقتضيات  ملادة 668 من 
مدونة  لتجارة

 لتصفية  لقضائية
 لسند6ك عبد  لرحمان  المالي

ليكن في علم د ئني  لشركة ن ر ف)
 ملغرب أنه صدر أمر مشروع  لتوزيع)
رقم)2021/1920)بتاريخ)22)ديسمبف)
 2021/8304/1908 بامللف) (212(
مودع بكتابة  لضبط وبأن من حق)
د خل) باالستئناف   ألطر ف  لطعن 
أ ل خمسة عشر 6وما من تاريخ نشر)
هذ   لبيان بالجريدة  لرسمية طبقا)

للمادة)668)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس كتابة  لضبط

10

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
مكت4  لتسوية و لتصفية  لقضائية
فتح مسطرة  لتسوية  لقضائية في 

حق شركة فيلمود6كس
رقم 5
إشعار

3) لصادر) رقم) حكم  بمقت�سى 
رقم) بامللف  (2122 6نا6ر) (21 بتاريخ)

لدى  ملحكمة) (2022/8302/05
 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�سى)
بفتح مسطرة  لتسوية  لقضائية في)

حق شركة فيلمود6كس.
ذ ت  لسجل  لتجاري رقم)283.

مقرها  ال تماعي  لحي) و لكائن 
 (2 تجزئة) شارع  لعلويين   لصناعي 

ص)11))برشيد.
وعين  لسيد  نس  بوخصي4)
محمد  مين) و لسيد  منتدبا  قاضيا 

 البي قاضيا منتدبا نائبا عنه.
سند6كا) ر �سي  رشيد  و لسيد 
كنزة) إقامة  زنقة  ركشون  (3 مكتبه)
شارع) ((4( ز وية)  لطابق  ألول 

 ملقاومة  لد ر  لبيضاء.
من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 
للسند6ك  ملعين) بد6ونهم   لتصريح 
ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)
 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)
نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 
هذ   إلشعار بالجريدة  لرسمية مع تم)
بالنسبة) بشهرين  هذ   أل ل  تمد6د 
إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)
و9)7  (584 للمو د) طبقا   ملغربية 

و721)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس كتابة  لضبط

11

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
مكت4  لتسوية و لتصفية  لقضائية
فتح مسطرة  لتسوية  لقضائية في 

حق شركة صونابلوك
رقم 4
إشعار

)23) لصادر) بمقت�سى حكم رقم)
بتاريخ)31)ديسمبف))212)بامللف رقم)
لدى  ملحكمة) (2021/8302/233
 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�سى)
بفتح مسطرة  لتسوية  لقضائية في)

حق شركة صونابلوك.
رقم) ذ ت  لسجل  لتجاري 

.(8338(
إقامة) مقرها  ال تماعي  و لكائن 
 24 روماندي    لطابق  لثاني  لرقم)

 لد ر  لبيضاء.

أمين) محمد  وعين  لسيد 
و لسيد  نس) منتدبا  قاضيا   البي 

 بوخصي4 قاضيا منتدبا نائبا عنه.
سند6كا) رشيد  لسبتي  و لسيد 
مصطفى  ملعاني) زنقة  (29( مكتبه)

 لد ر  لبيضاء.
من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 
للسند6ك  ملعين) بد6ونهم   لتصريح 
ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)
 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)
نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 
هذ   إلشعار بالجريدة  لرسمية مع تم)
بالنسبة) بشهرين  هذ   أل ل  تمد6د 
إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)
و9)7  (584 للمو د) طبقا   ملغربية 

و721)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس كتابة  لضبط

12

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
مكت4  لتسوية و لتصفية  لقضائية
فتح مسطرة  لتصفية  لقضائية في 

حق شركة تكستور
رقم 3
إشعار

235) لصادر) بمقت�سى حكم رقم)
بتاريخ)31)ديسمبف))212)بامللف رقم)
لدى  ملحكمة) (2021/8306/172
 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�سى)
بفتح مسطرة  لتصفية  لقضائية في)

حق شركة تكستور.
رقم) ذ ت  لسجل  لتجاري 

.((5347
مقرها  ال تماعي  لرقم) و لكائن 
3))محج  ملنار بوركون  لد ر  لبيضاء.
وعين  لسيد عبد  لرفيع بوحمرية)
قاضيا منتدبا و لسيد  ملهدي سالم)

قاضيا منتدبا نائبا عنه.
سند6كا) بوعزة  خالد  و لسيد 
مكتبه  ملحكمة  لتجارية)  لكائن 

بالد ر  لبيضاء.
من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 
للسند6ك  ملعين) بد6ونهم   لتصريح 
ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)
 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)
نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 

هذ   إلشعار بالجريدة  لرسمية مع تم)

بالنسبة) بشهرين  هذ   أل ل  تمد6د 

إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)

و9)7  (584 للمو د) طبقا   ملغربية 

و721)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس كتابة  لضبط

13

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

مكت4  لتسوية و لتصفية  لقضائية

فتح مسطرة  لتسوية  لقضائية في 
حق شركة ج-ب  نديستفي

رقم 2

إشعار

224) لصادر) بمقت�سى حكم رقم)

بتاريخ)23)ديسمبف))212)بامللف رقم)

لدى  ملحكمة) (2021/8306/185

 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�سى)

بفتح مسطرة  لتصفية  لقضائية في)

حق شركة ج-ب  نديستفي.

رقم) ذ ت  لسجل  لتجاري 

.28(73

 311 مقرها  ال تماعي) و لكائن 
شارع مصطفى  ملعاني  لطابق  ألول)

رقم)1)) لد ر  لبيضاء.

وعين  لسيد  ملهدي سالم قاضيا)

منتدبا و لسيد عبد  لرفيع بوحمرية)

قاضيا منتدبا نائبا عنه.

صيدقي) عبد  لعزيز  و لسيد 
زنقة) (211 مكتبه) سند6كا  لكائن 

مصطفى  ملعاني  لطابق  ألول مرس)

 لسلطان  لد ر  لبيضاء.

من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 

للسند6ك  ملعين) بد6ونهم   لتصريح 

ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)

 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)

نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 

هذ   إلشعار بالجريدة  لرسمية مع تم)

بالنسبة) بشهرين  هذ   أل ل  تمد6د 

إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)

و9)7  (584 للمو د) طبقا   ملغربية 

و721)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس كتابة  لضبط

14
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 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
مكت4  لتسوية و لتصفية  لقضائية
فتح مسطرة  لتسوية  لقضائية في 

حق شركة ماروك بوفان
رقم )
إشعار

214) لصادر) بمقت�سى حكم رقم)
بامللف رقم) (212( ديسمبف) (6 بتاريخ)
لدى  ملحكمة) (2021/8302/202
 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�سى)
بفتح مسطرة  لتسوية  لقضائية في)

حق شركة ماروك بوفان.
رقم) ذ ت  لسجل  لتجاري 

.234243
إقامة) مقرها  ال تماعي  و لكائن 
25) لطابق) عمارة) (3 عبد  لرحمان)
عين  لشق  لد ر) حي  لشريفة  (2

 لبيضاء.
وعين  لسيد  ملهدي سالم قاضيا)
منتدبا و لسيد عبد  لرفيع بوحمرية)

قاضيا منتدبا نائبا عنه.
عبد  ملجيد  لر يس) و لسيد 
شارع (26( مكتبه)  سند6كا  لكائن 

 3 إقامة  المل  لطابق) عبد  ملومن 
 لشقة)7)) لد ر  لبيضاء.

من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 
للسند6ك  ملعين) بد6ونهم   لتصريح 
ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)
 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل)
نشر) تاريخ  من  شهرين  بتد ء) أ ل 
هذ   إلشعار بالجريدة  لرسمية مع تم)
بالنسبة) بشهرين  هذ   أل ل  تمد6د 
إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)
و9)7  (584 للمو د) طبقا   ملغربية 

و721)من مدونة  لتجارة.
عن رئيس كتابة  لضبط

15

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف عدد 31476)

حساب 7731)
بيع  صل تجارى

سعيد  ملا�سي) فوت  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

H4(1669

محند) ند  6اسين  لفائدة  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

BL79437
مجموع  ألصل  لتجاري  ملعد)
بالد ر  لبيضاء) للحالقة  ملتو  د 
6)و ملسجل) )3)رقم) حي  لعيون زنقة)

بالسجل  لتجاري عدد)361664.
تسجل) فان  لتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية) بمكت4  لضبط 
بالد ر) مكت4  لسجل  لتجاري 
عشر) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

6وما  ملو لي للنشرة  ألولى و  لثانية).
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

93 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف عدد 31498)

حساب 31)8)
بيع أصل تجاري

فوتت  لسيدة  لهام  لدرعي)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
 INTER شركة) لفائدة  (،BE717176
GOLD ET WATCH - SARL)مجموع)
بالد ر)  ألصل  لتجاري  ملتو  د 
لبيع  ملالبس)  لبيضاء) ملخصص 
 لجاهزة  لكائن ب زنقة أبو عبد هللا)
نافع  ملرك4  لتجاري بن عمر متجر)
و ملسجل بالسجل  لتجاري) (26 رقم)

عدد)88))35
تسجل) فان  لتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية) بمكت4  لضبط 
بالد ر) مكت4  لسجل  لتجاري 
عشر) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

6وما  ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية).
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

94 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف رقم  31511)

حساب 95)8)
عقد تقدمة

ناد6ة  لعر قي  لحامل)  لسيد)ة()
 B2796(8 رقم) للبطاقة  لوطنية 
للشخص  لطبيعي) ممثل  بصفته 
بالد ر) بالسجل  لتجاري  ومسجل 

 218964 عدد) تحت   لبيضاء)
وبصفته مسيف وحيد لشركة في طور)

 لتكوين خصائصها كالتالي):
تم  لتصريح على ما 6لي):

تم  لقيام بتقدمة طبيعية لشركة)
حي  لفرح،) موالي  دريس  صيدلية 
محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة 
بشريك و حد مقرها  ال تماعي برقم)
25)حي  لفرح زنقة)51) لد ر  لبيضاء

تم مساهمة في  لشركة  ملذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول و خصوم)
للشخص  لطبيعي)  ألصل  لتجاري 
للعناصر) مالكة  تصبح  لشركة  و 
 ملساهم بها  بتد ء  من 6وم تسجيلها)

في  لسجل  لتجاري
من) للشركة  ملستفيدة  سيكون 
لالصل) كامل  مللكية  هذه  لتقدمة.)
من) تقدمته  بتدء    لتجاري  لحال 
توقيع هذ   لعقد و سيكون لها أ6ضا)
 النتفاع  بتد ء) النشاء) لنهاني لهذه)
 لشركة  ألصل  لتجاري  لكائن بالد ر)
زنقة) حي  لفرح  (25 برقم)  لبيضاء)
و ملسجل بالسجل) 51 لد ر  لبيضاء)
عدد)) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجاري 

218964
تسجل) فالتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية) بمكت4  لضبط 

بكت4  لسجل  لتجاري
 لنشرة  لثانية

95 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف عدد 31512)

حساب 8213)
تفويت حقوق مشاعة في أصل 

تجاري
د6ان) سعيد  فوت  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
لفائدة  لسيد  ملصدق) (BE63352(
لبطاقة  لتعريف) ميساوي  لحامل 
 لوطنية)BE43776) ميع  لحقوق)
 ملشاعة و تقدر بالربع)4/1) لتي 6ملكها)
بالد ر) في  ألصل  لتجاري  لكائن 
 لبيضاء)14))زنقة  ستف سبورج وهو)
لبيع  ألثاث  ملنزلي) محل  عن  عبارة 
و ملسجل بالسجل  لتجاري)359218.

تسجل) فان  لتعرضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية) بمكت4  لضبط 

بالد ر) مكت4  لسجل  لتجاري 

عشر) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

6وما  ملو لي للنشرة  ألولى و  لثانية).
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

96 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف عدد 31514)

حساب 8212)

تفويت حقوق مشاعة في أصل 
تجاري

د6ان  لحامل) خالد  فوت  لسيد 

 BL28367(لبطاقة  لتعريف  لوطنية
ميساوي) لفائدة  لسيد  ملصدق 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

)BE43776) ميع  لحقوق  ملشاعة)

في) 6ملكها  4/1) لتي  بالربع) وتقدر 

 ألصل  لتجاري  لكائن بالد ر  لبيضاء)
زنقة  ستف سبورج و هو عبارة) ((14

عن محل لبيع  ألثاث  ملنزلي و ملسجل)

بالسجل  لتجاري)1)3592

تسجل) فان  لتعرضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية) بمكت4  لضبط 

بالد ر) مكت4  لسجل  لتجاري 

عشر) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

6وما  ملو لي للنشرة  ألولى و  لثانية).
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

97 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف عدد 31516)

حساب 8214)

تفويت حقوق مشاعة في أصل 
تجاري

فوت ورثة  ملرحوم  لعامري د6ان)

وهم):

شقرون  لحاملة) مليكة   لسيدة 

BL23578(لبطاقة  لتعريف  لوطنية

 لسيد سعيد د6ان  لحامل لبطاقة)

.BE63352((لتعريف  لوطنية 
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 لسيد خالد د6ان  لحامل لبطاقة)

BL28367(لتعريف  لوطنية 

 لسيد منيف د6ان  لحامل لبطاقة)

BL(988(لتعريف  لوطنية 

 لسيد 6اسين د6ان  لحامل لبطاقة)

MC(45135(لتعريف  لوطنية 

د6ان  لحاملة) فتيحة   لسيدة 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

BE66((25
ميساوي) لفائدة  لسيد  ملصدق 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

BE43776(

تقدر) و   ميع  لحقوق  ملشاعة 

في  ألصل) 6ملكها  4/1) لتي  بالربع)

 (14  لتجاري  لكائن بالد ر  لبيضاء)
عن) عبارة  هو  و  زنقة  ستف سبورج 

و ملسجل) لبيع  ألثاث  ملنزلي  محل 

بالسجل  لتجاري)31764)

تسجل) فان  لتعرضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية) بمكت4  لضبط 

بالد ر) مكت4  لسجل  لتجاري 

عشر) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

6وما  ملو لي للنشرة  ألولى و  لثانية).
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

98 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف عدد 31518)

حساب 1)82)

تفويت حقوق مشاعة في أصلين 
تجاريين

فوتت):

بيض  لحاملة) ر قية   لسيدة 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

BK(51((3

بيض  لحاملة) لطيفة   لسيدة 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

BK(51(37

د6و ن  لحاملة) فاطمة   لسيدة 

JE(95196(لبطاقة  لتعريف  لوطنية

) لسيد)  سية بيض قاصر لفائدة)

لبطاقة) بيض  لحامل  لحسن 

.BK252979(لتعريف  لوطنية 

 لسيد  حمد بيض  لحامل لبطاقة)

BK232373(لتعريف  لوطنية 

مخبزة  لكائن) تجاري  أصل  (- ((

شعي4) شارع  ((( بالد ر  لبيضاء)

 لدكالي

مقهى  لكائن) تجاري  أصل  (- (2

شعي4) شارع  ((5 بالد ر  لبيضاء)

 لدكالي

بالسجل  لتجاري) و ملسجل 

446068/446072/446070/446066

تسجل) فان  لتعرضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية) بمكت4  لضبط 

بالد ر) مكت4  لسجل  لتجاري 

عشر) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

6وما  ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

99 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف عدد 1)315)

حساب 2)82)

بيع أصل تجاري
فوت  لسيد محمد ر كع  لحامل)

B262466(لبطاقة  لتعريف  لوطنية

لعزيري) لفائدة  لسيد  حمد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

مجموع  ألصل  لتجاري) (M2129(1

بالد ر) لبيع  ألسماك  لكائن   ملعد 

عمر  بن  لخطاب) حي   لبيضاء)

مرس) عمالة  لفد ء) (313 متجر رقم)

 لسلطان و ملسجل بالسجل  لتجاري)

عدد)315766

تسجل) فان  لتعرضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية) بمكت4  لضبط 

بالد ر) مكت4  لسجل  لتجاري 

عشر) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

6وما  ملو لي للنشرة  ألولى و  لثانية.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

100 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف عدد 2)315)

حساب 8)82)
بيع أصل تجاري

كمال  لرحموني) فوت  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

BE51856(

غانم  لحمد ني) لفائدة  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
BK(62326)مجموع  ألصل  لتجاري)

 ملعد لتجارة  ألو ئي و للو زم  ملنزلية)

بجميع أنو عها  لكائن بالد ر  لبيضاء)

و ملسجل) حسن  لصغيف  شارع  (68

بالسجل  لتجاري عدد)424914

تسجل) فان  لتعرضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية) بمكت4  لضبط 

بالد ر) مكت4  لسجل  لتجاري 

عشر) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

6وما  ملو لي للنشرة  ألولى و  لثانية.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

101 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم  4)315)

حساب رقم 8223)

عقد تقدمة
بناني  لسميفس) زين4   لسيد)ة()

رقم) للبطاقة  لوطنية   لحامل 

BE75343(

بصفته ممتل للشخص  لطبيعي)

بالد ر) بالسجل  لتجاري  ومسجل 

 لبيضاء)تحت عدد)412781

في) لشركة  وحيد  مسيف  وبصفته 

طور  لتكوين

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما 6لي):

تم  لقيام بتقدمة طبيعية لشركة)

بوملان  لد ر  لبيضاء) صيدلية  (

SARL AU

محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة 

بشريك و حد مقرها  ال تماعي

ب)2-4)شارع بوملان حي موالي عبد)

هللا عين  لشق  لد ر  لبيضاء.

تم مساهمة في  لشركة  ملذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
للشخص  لطبيعي)  ألصل  لتجاري 
للعناصر) مالكة  وتصبح  لشركة 
 ملساهم بها  بتد ء  من 6وم تسجيلها)

في  لسجل  لتجاري
من) للشركة  ملستفيدة  سيكون 
لالصل) كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 
من) تقدمته  بتد ء)  لتجاري  لحال 
توقيع هذ   لعقد و سيكون لها أ6ضا)
 النتفاع  بتد ء) النشاء) لنهائي لهذه)
 لشركة  ألصل  لتجاري  لكائن)
2-4)شارع بوملان_) بالد ر  لبيضاء)ب)
حي موالي عبد هللا عين  لشق  لد ر)

 لبيضاء
و ملسجل بالسجل  لتجاري تحت)

عدد)412781
تسجل) فان  لتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية) بمكت4  لضبط 

بكت4  لسجل  لتجاري
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

102 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف عدد 6)315)

حساب )824)
تفويت حقوق مشاعة في  صل 

تجاري
فوت  لسادة

لبطاقة) شمس  لحامل  محمد 
.BK(23726(لتعريف  لوطنية 

لبطاقة) شمس  لحاملة  لطيفة 
.BK(23727(لتعريف  لوطنية 

لبطاقة) شمس  لحاملة   لزهرة 
.BK(77979(لتعريف  لوطنية 

لبطاقة) ملسوكر  لحاملة  فاطمة 
BE9375(لتعريف  لوطنية 

لفائدة):
شمس) عبد  لو حد   لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

BK(94936
شمس  لحامل) هللا  عبد   لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

.BK259831
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شمس  لحامل) سعيد   لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

BK238313
 ميع  لحقوق  ملشاعة في  ألصل)
 لتجاري  ملعد لبيع  ألعشاب بنصف)
حي) بالد ر  لبيضاء)  لجملة  لكائن 
و ملسجل) ((2 رقم) (28 بو دور زئقة)
عدد) تحت  بالسجل  لتجاري 
437396/448000/447996/448002

تسجل) فان  لتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية) بمكت4  لضبط 
بالد ر) مكت4  لسجل  لتجاري 
عشر) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

6وما  ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

103 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف عدد 8)315)

حساب 8242)
تفويت حقوق مشاعة في أصل 

تجاري
فوت

شمس  لحامل) محمد   لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

BK(23726
شمس  لحاملة) لطيفة   لسيدة 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

BK(23727
شمس  لحاملة)  لسيدة  لزهرة 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

BK(77979
ملسوكر  لحاملة) فاطمة   لسيدة 

BE9375(لبطاقة  لتعريف  لوطنية
لفائدة)

شمس) عبد  لو حد   لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

BK(94936
هللا  لحامل) عبد  شمس   لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

BK259831
شمس  لحامل) سعيد   لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

.BK238313
 ميع  لحقوق  ملشاعة في  ألصل)

 لتجاري  ملعد لبيع  ألعشاب بنصف)

حي) بالد ر  لبيضاء)  لجملة  لكائن 

و  ملسجل) (3 رقم) (31 زنقة) بو دور 

عدد) تحت  بالسجل  لتجاري 

437396/448000/447996/448002

تسجل) فان  لتعرضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية) بمكت4  لضبط 

بالد ر) مكت4  لسجل  لتجاري 

عشر) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

6وما  ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية.

 لنشرة  لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

104 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف عدد 31521)

حساب 8243)

بيع أصل تجاري

فوت)

ريا�سي  لحاملة) عزيزة   لسيدة 

A712898(لبطاقة  لتعريف  لوطنية

محمد  لنيلو) لفائدة  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

HA324(1

مجموع  ألصل  لتجاري وهو عبارة)

بالد ر) ألكياس  لقماش  محل  عن 

زنقة) بن  لخطاب  حي عمر   لبيضاء)

85)و ملسجل) 17) ملحل  لتجاري رقم)

بالسجل  لتجاري عدد)444852

تسجل) فان  لتعرضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية) بمكت4  لضبط 

بالد ر) مكت4  لسجل  لتجاري 

عشر) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

6وما  ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية.

 لنشرة  لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

105 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
فتح مسطرة  لتسوية  لقضائية

 في مو  هة شركة لين رن كار
 LIN RAN CAR في شخص م.ق

ملف رقم )/2122/8312
إشعار

 2022/7 رقم) بمقت�سى  لحكم 
 2122 6نا6ر) (25 بتاريخ)  لصادر 
رقم) صعوبات  ملقاولة  ملف  في 
قضت  ملحكمة) (2022/8302/1

 لتجارية بمر كش):
بفتح مسطرة  لتسوية  لقضائية)
 LIN كار) رن  لين  شركة  مو  هة  في 
في شخص م.ق  ملسجلة) (RAN CAR
لدى  ملحكمة) بالسجل  لتجاري 
 لتجارية بمر كش تحت رقم)73485.

وتحد6د تاريخ  لتوقف عن  لدفع)
في)8))شهر   لسابقة لهذ   لحكم.

عبد  لرحيم) (: وعينت  لسيد)
عبد) و لسيد  منتدبا  قاضيا   سميح 
و لسيد) عنه،) نائبا   لعاطي  الزهري 
فهد  ملجبف سند6كا و لكائن ب):)شارع)
(،4  بن سينا،)إقامة لونو ي،) لطابق)

رقم)44)مر كش.
من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 
للسند6ك  ملعين) بد6ونهم   لتصريح 
ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)
وذلك) بالوثائق  مرفقة   ملطلوبة 
نشر) تاريخ  من  شهرين  أ ل  د خل 
هذ   إلشعار بالجريدة  لرسمية طبقا)
و721  و9)7) (584 ملقتضيات  ملو د)

من مدونة  لتجارة.
6مدد هذ   أل ل لشهرين بالنسبة)
خارج  ململكة) للد ئنين  لقاطنين 

 ملغربية.
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

19

محكمة  الستئناف  لتجارية بمر كش
فتح مسطرة  لتسوية  لقضائية

 AL KAFI في مو  هة شركة  لكافي كار
CAR في شخص م.ق

ملف رقم 8312/619/)212
إشعار

بمقت�سى  لقر ر رقم)2021/2117 
 212( نوفمبف) (24 بتاريخ)  لصادر 

رقم) صعوبات  ملقاولة  ملف  في 
قضت  ملحكمة) (2021/8302/609

 الستئناف  لتجارية بمر كش):
بفتح مسطرة  لتسوية  لقضائية)
 AL KAFI(في مو  هة شركة  لكافي كار
CAR)في شخص م.ق  ملسجلة بالسجل)
لدى  ملحكمة  لتجارية)  لتجاري 

بمر كش تحت رقم)77685.
وتحد6د تاريخ  لتوقف عن  لدفع)

في)8))شهر   لسابقة لهذ   لقر ر.
وعينت  لسيد):)عبد  لحق  لسر وي)
 2022/8 رقم) بحكم  تم  ستبد له 
قاضيا) عبد  لرحيم  سميح  بالسيد 
عبد  للطيف) عادل  و لسيد  منتدبا 
عمارة  لسعادة) (: سند6كا و لكائن ب)
55)،)حي  لسعادة،) لطابق)))شقة)3) 

قرب  ملنارة،)مر كش.
من  لد ئنين) فاملطلوب  وعليه 
للسند6ك  ملعين) بد6ونهم   لتصريح 
ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)
وذلك) بالوثائق  مرفقة   ملطلوبة 
نشر) تاريخ  من  شهرين  أ ل  د خل 
هذ   إلشعار بالجريدة  لرسمية طبقا)
و721  و9)7) (584 ملقتضيات  ملو د)

من مدونة  لتجارة.
6مدد هذ   أل ل لشهرين بالنسبة)
خارج  ململكة) للد ئنين  لقاطنين 

 ملغربية.
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

20

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
تقد6م أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم 5)/2122
حساب رقم 69)4

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بمر كش) ومسجل  (2122 6نا6ر) ((7
قدم  لسيد) (2122 6نا6ر) (21 بتاريخ)
لبطاقة) شوقي  لناصري،) لحامل 
 A461824 رقم)  لتعريف  لوطنية 
(،21 رقم) ماريوس  بتجزئة  و لساكن 
 PHARMACIE لشركة) مر كش 
 TOUBKAL TAHANNAOUTE
بمركز) مقرها  ال تماعي   لكائن 
في) تحناوت  أوفارس  محمد  سيدي 

طور  لتأسيس.
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 ميع  ألصل  لتجاري  لكائن)
بمركز سيدي محمد أوفارس تحناوت)
بالسجل) و ملسجل  صيدلية  و ملعد 
بجميع) (54544 رقم) تحت   لتجاري 
عناصره  ملاد6ة و ملعنوية كحصة في)

شركة قوم بمبلغ)411.111)درهما.
فعلى د ئني مقدم  لحصة  ملذكور)
إلى) بتصريحاتهم  6تقدمو   أن  أعاله 
باملحكمة) قسم  لسجل  لتجاري 
 لتجارية بمر كش د خل أ ل 6بتدئ)
من تاريخ نشر  إلعالن  ألول وينتهي)
في  ليوم  لخامس عشر))5)()من نشر)

 إلعالن  لثاني.
 إلعالن  ألول

عن رئيس كتابة  لضبط

16 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 6)/2122
حساب رقم )7)4

بمقت�سى عقد موثق أمام  ألستاذ)
6وم) بمر كش  موثق  محد     مال 
25)سبتمبف و6)أكتوبر))212)ومسجل)
بتاريخ)2))أكتوبر))212)بمر كش أمر)
سجل) (2021/73713 رقم) باألد ء)
 212(-1184(57-((17(  إل6د ع)
 212(252(8((149 رقم) وصل 
(،CAFE DE L’AFRIQUE(باعت شركة
محدودة) مسؤولية  ذ ت  شركة 
ذ ت شريك وحيد مسجلة بالسجل)
 لتجاري بمر كش تحت رقم)59799،)
شارع) مر كش  مقرها  ال تماعي 
 47 باب  غلي رقم) محمد  لسادس،)
ممثلة من طرف  لسيدة سكينة  بن)
لبطاقة  لتعريف)  لون،) لحاملة 
و لساكنة) (E48(313 رقم)  لوطنية 
كوثر) إقامة  يعقوب  ملريني،) زنقة 
 6EME 7) لحي  لشتوي لشركة) رقم)
ذ ت) شركة  (CAFE MARRAKECH
شريك) ذ ت  محدودة  مسؤولية 
وحيد  ملسجلة بالسجل  لتجاري رقم)
بمر كش،) مقرها  9397))) لكائن 
باب  غلي) محمد  لسادس  شارع 
47) لتي 6نوب عليها  لسيد مر د) رقم)
لبطاقة  لتعريف)  لزوباري،) لحامل 

كل) (EA((74(3 رقم)  لوطنية 

 CAFE DE  ألصل  لتجاري  ملسمى)

بجميع عناصره  ملاد6ة) (L’AFRIQUE

شارع) بمر كش،) و ملعنوية  لكائن 

 47 رقم) باب  غلي  محمد  لسادس 

وهو)  ملعد الستغالل مقهى ومطعم،)

بمر كش) بالسجل  لتجاري  مسجل 

59799)بالسجل  لتحليلي) تحت رقم)

وذلك بثمن قدره)3.511.111)درهم.

أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  6تقدمو   أن 

باملحكمة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 

بمر كش د خل أ ل 6بتدئ من تاريخ)

في  ليوم) وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 

 لخامس عشر))5)()من نشر  إلعالن)

 لثاني.

 إلعالن  ألول
عن رئيس كتابة  لضبط

17 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش

هبة أصل تجاري

ملف رقم 7)/2122

حساب رقم 79)4

 بمقت�سى عقد هبة أصل تجاري)

أكتوبر) ((3 في) مؤرخ   توثيقي 

تلقاه  ألستاذ) (212( ديسمبف) و29)

عبد  لرحمان سكرود موثق بمر كش،)

 2122 6نا6ر) (6 بتاريخ) ومسجل 

حسين،) يعزى  6ت  وه4  لسيد 

لبيع)  ألصل  لتجاري  ملخصص 

 MD بالتقسيط)  ملو د  لغذ ئية 

D’EPICIERIE EN DETAIL) لكائن)

بمر كش،)شارع عالل  لفا�سي،) ملركز)

و ملسجل) ((3 رقم) عليلي   لتجاري 

بالسجل  لتجاري للمحكمة  لتجارية)

بمر كش تحت رقم)2338)من  لسجل)

من  لسجل) و864)1))  لتفتيبي 

زو ته  لسيدة) لفائدة   لتحليلي،)

رشيدة  ألد46 من أبيها صالح وأمها)

وقوم هذ   ألصل  لتجاري) فاضمة،)

موضوع  لهبة بمبلغ)31.111)درهم.

د ئني  ألصل  لتجاري) فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  6تقدمو   أن 

باملحكمة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 

بمر كش د خل أ ل 6بتدئ من تاريخ)

في  ليوم) وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 

 لخامس عشر))5)()من نشر  إلعالن)

 لثاني.
 إلعالن  ألول

عن رئيس كتابة  لضبط

18 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمكناس
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2122/2

حساب رقم 2287

بمقت�سى عقد عرفي محرر بمد6نة)

مكناس بتاريخ)22)6ونيو)2115.

باع  لسيد محمد  لغازي،) لحامل)

لبطاقة  لتعريف  لوطنية رقم)6)954د)

مليانة،) موالي  ((55 ب) و لكائن 

 لرياض،)مكناس.

لحكيم،) عبد  لرحمان  و لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
رقم)77)1))د و لكائن ب بلوك أو)) 

رقم)3،)سيدي سعيد،)مكناس.

كماص،) لحامل) فؤ د  للسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية رقم)14437)د)
حمام) زنقة  مكرر،) (7 ب) و لكائن 

سيدي ملوك،)مكناس.

و ملسجل)  ميع  ألصل  لتجاري 

بالسجل  لتجاري بمكناس تحت رقم)

8312)) لكائن ب)32)سوق  لعو دة،)

 ملد6نة  لقد6مة،)مكناس.

وحددت قيمته في مبلغ)11.111) 

درهم.

لذلك فإن  ميع  لتعرضات 6ج4)

باملحكمة) بكتابة  لضبط  أن توضع 

 لتجارية بمكناس د خل أ ل خمسة)
صدور) تاريخ  من  6وما  ()(5( عشر)

 لنشرة  لثانية.
 إلعالن  ألول

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط باملحكمة)

 لتجارية بمكناس

67 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بفاس

نشر  لحكم  لقا�سي بقفل مسطرة 
 لتصفية  لقضائية

شركة سيكوف
يعلن  لسيد رئيس مصلحة كتابة)

 لضبط باملحكمة  لتجارية بفاس أنه):

صدر) (2122 6نا6ر) ((9 بتاريخ)

بفاس) عن  ملحكمة  لتجارية  حكم 

رقم) في  مللف  (2022/01 رقم) تحت 

بقفل) ق�سى  (2021/8323/271

مسطرة  لتصفية  لقضائية  ملفتوحة)

بمقت�سى  لحكم رقم)2)-)1) لصادر)

عن  ملحكمة  لتجارية بفاس بتاريخ)23 

6-211(-8 في ملف رقم) (211(  ماي)

و ملسجلة) سيكوف  شركة  حق  في 

لدى  ملحكمة) بالسجل  لتجاري 

 لتجارية بفاس تحت رقم))998))مع)

ما 6تفت4 من آثار قانونية.
عن رئيس كتابة  لضبط

69

 ملحكمة  لتجارية بفاس

نشر  لحكم  لقا�سي بقفل مسطرة 
 لتصفية  لقضائية

شركة بريتي موض للخياطة
يعلن  لسيد رئيس مصلحة كتابة)

 لضبط باملحكمة  لتجارية بفاس أنه):

صدر) (2122 6نا6ر) ((9 بتاريخ)

بفاس) عن  ملحكمة  لتجارية  حكم 

رقم) في  مللف  (2022/02 رقم) تحت 

بقفل) ق�سى  (2021/8323/272

مسطرة  لتصفية  لقضائية  ملفتوحة)

 2115-5( رقم) بمقت�سى  لحكم 

 لصادر عن  ملحكمة  لتجارية بفاس)

ملف) في  (2115 أكتوبر) ((2 بتاريخ)

رقم)15-2112-6)في حق شركة بريتي)

بالسجل) و ملسجلة  للخياطة  موض 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لتجاري 

بالسجل) ((7 رقم) تحت  بصفرو 

 لتحليلي و)4))بالسجل  لتفتيبي مع ما)

6تفت4 من آثار قانونية.
عن رئيس كتابة  لضبط

70
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 ملحكمة  لتجارية بفاس
نشر  لحكم  لقا�سي بقفل مسطرة 

 لتصفية  لقضائية
شركة فمابالست

يعلن  لسيد رئيس مصلحة كتابة)
 لضبط باملحكمة  لتجارية بفاس أنه):
صدر) (2122 6نا6ر) (26 بتاريخ)
بفاس) عن  ملحكمة  لتجارية  حكم 
رقم) في  مللف  (2022/04 رقم) تحت 
بقفل) ق�سى  (2021/8323/273
مسطرة  لتصفية  لقضائية  ملفتوحة)
شركة) فمابالست  شركة  حق  في 
مقرها  ال تماعي) مساهمة  لكائن 
شارع موالي  دريس  ألكبف) ((8 برقم)
 لحسيمة  ملسجلة بالسجل  لتجاري)
بالحسيمة) لدى  ملحكمة  البتد ئية 
آثار) من  6تفت4  ما  مع  (91-(9 عدد)

قانونية.
عن رئيس كتابة  لضبط

71

املحكمة التجارية بفاس
إشهار عقد بيع أصل تجاري

ملف بيع رقم 13/2122
حساب خاص : 3986

بمقت�سى عقد توثيقي))ذ.)شكي4)
بفاس) مؤرخ  بفاس() موثق   لزو وي 
بتاريخ)24)6نا6ر)2122)ومسجل بفاس)

بتاريخ)24)6نا6ر)2122.
رقم) سيار،) رشيد  باع  لسيد 
C338972) لساكن) بطاقته  لوطنية)
بفاس شارع موالي  لكامل زنقة))3) 

رقم)4)م ج.
رقم) به،) للسيد6ن  بر هيم  6ت 
 CD211392 بطاقته  لوطنية)
رقم بطاقته) و لسيد  لياس  6ت به،)
 لوطنية رقم)CD79(435)و لساكنين)

بفاس)89))زنقة  لزيتون حي ز ز .
بفاس)  ألصل  لتجاري  ملستغل 
شارع  بن) (2 غيثة) إقامة  (3 رقم)

 لخطي4.
و ملسجل بالسجل  لتجاري بفاس)

تحت رقم)52)74.
بثمن قدره)41.111))درهم.

حس4  لشروط  ملنصوص عليها)
بعقد  لبيع.

وتقبل  لتعرضات بكتابة  لضبط)
باملحكمة  لتجارية بفاس د خل أ ل)
ال6تعدى خمسة عشر 6وما  بتد ء)من)

 لنشرة  لثانية.
 إلعالن  ألول

عن رئيس كتابة  لضبط

 إلمضاء):)سعيد  بن سليمان

68 مكرر

املحكمة التجارية باكادير  
ملف صعوبات رقم):)107/8309/2021

محمد  لكشر دي
 شعار 

3) لصادر رقم)  بمقت�سى  لحكم 
ملف في  (2122 6نا6ر) (25  بتاريخ)
 صعوبات  ملقاولة رقم)2021/8309/107،

قضت  ملحكمة  لتجارية باكاد6ر):
 بالحكم بفسخ مخطط  الستمر رية
محمد  لكشر دي) للتا ر   ملحصور 
74) لصادر) رقم) بمو 4  لحكم 
رقم) بامللف  (21(7 6وليو) ((( بتاريخ)
2017/8306/50)و لحكم بالتصفية)

 لقضائية للتا ر.
مصطفى) على  لسيد  باالبقاء)
 دحمو قاضيا منتدبا و لسيد خالد)
و لسيد) عنه  نائبا  قاضيا   لعظيمي 

 لحسين  دحلي سند6كا.
باعتبار تاريخ  لتوقف عن  لدفع)
هو  لتاريخ  ملحدد في  لحكم  لقا�سي)

بفتح مسطرة  لتسوية  لقضائية.
بالنفاذ  ملعجل) بشمول  لحكم 

بقوة  لقانون.
مصاريف) بضم  لصائر  لى 
في) و عتبارها  متيازية   ملسطرة 

 الستخالص.
بتسجيل) كتابة  لضبط  بقيام 
ملخص هذ   لحكم بالسجل  لتجاري)
للتا ر فور ،)ونشر  شعار بالحكم في)
نشر  العالنات) لها  مخول  صحيفة 
وفي  لجريدة  لرسمية)  لقانونية 
على  للوحة) هذ   الشعار  وتعليق 
مع) باملحكمة  لهذ   لغرض   ملعدة 
تبليغ  لحكم  لى  ملقاولة و لكل د خل)
مع دعوة) أ6ام من صدوره،) (8 أ ل)
بد6ونهم  لى)  لد ئنين  لى  لتصريح 

 لسند6ك  ملعين.
عن رئيسة مصلحة كتابة  لضبط

82

 ملحكمة  لتجارية بأكاد6ر
ملف عدد: )5-)212
حساب رقم : 2634م

تقد6م أصل تجاري كحصة في شركة
بمقت�سى محضر  لجمعية  لعامة)
 الستثنائية  ملنعقد بتاريخ)24)شتنبف)
مر ق4  لحصص) وتقرير  (،212(
قررت) (،212( شتنبف) (6 في)  ملؤرخ 
 STE EL HAMMOUCH شركة)
LAHCEN SARL AU) ملسجلة)
(،457(9 عدد) بالسجل  لتجاري 
 (1111 من) رأسمالها  في   لزيادة 
درهم عن طريق) (5(1111 درهم إلى)
تقد6م  لسيد  لحموش  لحسن)
HAMMOUCH LAHCEN) لحامل)
رقم)) ( لبطاقة  لتعريف  لوطنية)
و ملسجل بالسجل  لتجاري) ( (J5753
لألصل  لتجاري  لكائن) (6824 عدد)
تجزئة  لبلد6ة  مسرنات) (A35 برقم)

 كاد6ر حصة في  لشركة.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن   لضبط 
ضبط) بمكت4  تسجل   لتعرضات 
 ملحكمة  لتجارية بأكاد6ر د خل أ ل)
)5)() ملو لية) 6وما) عشر   لخمسة 
 84 (،83 للنشرة  لثانية طبقا للمو د)

و14))من مدونة  لتجارة.
 لنشرة  ألولى

رئيسة مصلحة كتابة  لضبط

83 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
ملف عدد : 19-)212

حساب خصو�سي رقم : )485
تفويت أصل تجاري

بمو 4 عقد تسليم  لحق تجاري)
سلم) (،212( ديسمبف) ((5 في)  ملؤرخ 
عدد) وطنيته  بتفعمت  بجمع   لسيد 
ونيابة) نفسه  عن  أصالة  (JE77464
بتفعمت،) ) لعربي  ورثة) باقي  عن 
كافة  ألصل  لتجاري للمحل  لكائن)
سوق  لسبت  ماعة) (27 برقم)
و ان تيزنيت و ملخصص لبيع  ملو د)
تعريفه) رقم  بالتقسيط   لغذ ئية 
ورقم  لجدول) (7955((21  لضريبي)

 .49561522

بتفعمت وطنيته) لفائدة  لحسين 

.JE(972(8(عدد

بجميع عناصره  ملاد6ة و ملعنوية)

قدره)) إ مالي  بثمن  قوم  و لذي 

1111))درهم.

تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 

بمكت4  لضبط  ملحكمة  البتد ئية)

)د خل أ ل  لخمسة عشر) ( بتيزنيت)

للنشرة  لثانية) )5)() ملو لية  6وما)

طبقا للمو د))84)من مدونة  لتجارة.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

84 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بتيزنيت

ملف عدد : 1)-)212

حساب رقم : 4882

تفوبت  أصل تجاري
في مؤرخ  توثيقي  عقد   بمو 4 

 2))نوفمبف))212.

زينة  بر ش) فوتت  لسيدة 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحاملة 

رقم)):)JE54(39)لفائدة  لسيد  مال)

لبطاقة  لتعريف)  لطويل  لحامل 

 لوطنية))رقم)Y292532،)كافة  ألصل)

 لتجاري  ملنص4 على  ملحل  لتجاري)

ود د6ة) »د«) بلوك) (63 برقم)  لكائن 

بالسجل) و ملسجل  بتزنيت   ملوظفين 

بثمن) (،21196 (:  لتجاري تحت رقم)

درهم) ألف  وخمسون  مائة  قدره 

)51111))درهم(.)

تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 

بمكت4  لضبط  ملحكمة  البتد ئية))

بتزنيت د خل أ ل خمسة عشر 6وما)

طبقا) للنشرة  لثانية  )5)() ملو لية 

للمو د))84)من مدونة  لتجارة.

 لنشرة  ألولى
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

85 مكرر
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املحكمة االبتدائية بآسفي
س / ت : 6)61)

حساب رقم : 24632
تفويت  أصل تجاري

من) و84) (83 للمادتين) تطبيقا 
عقد) وبمقت�سى  مدونة  لتجارة،)
توثيقي))محرر من طرف  ألستاذة نزيه)
ديسمبف) (29 بتاريخ)  لشرفي  ملسجل 

)212)بآسفي.
لبالئلي)) فرح  باعت  لسيدة 
تجزئة)) (65 فيال) بالجد6دة   لساكنة 
طارق) للسيد  »صيدلية«)  لكوتر)
 51 بآسفي  لرقم) لوريدي  لساكن 
زنقة مر ان حي  لفرح سيدي بوزيد،)
بجميع) نجموع  ألصل  لتجاري 
و ملعنوية  لكائن) عناصره  ملاد6ة 
بالرقم)222)شارع عبد  لسالم))مجيد)
حي  منية  لجريفات  سفي و ملسجل))
 (61(6 بالسجل  لتجاري تحت رقم)
عليها) حس4  لشروط  ملنصوص 
 711111 ( قدره) بثمن  بعقد  لبيع،)

درهم.)))
6تعرضو ) أن  لد ئني  لبائع  6جوز 
 على أد ء)ثمن  لبيع د خل أ ل أقصاه)
لهذ ) بعد  لنشر  لثاني  6وما  ((5
مضمونة) رسالة  بو سطة   إلعالن 
أو بإ6د ع هذ )) مع  إلشعار بالتوصل،)
 لتعرض مقابل وصل بكتابة  لضبط)
6بين) أن  ويج4  بهذه  ملحكمة،)
مبلغ) طائلة  لبطالن  تحت   لتعرض 
 لد6ن وأسبابه و ملوطن  ملختار د خل)

د ئرة  ملحكمة.
 لنشرة  ألولى

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

86 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مكت4  لسجل  لتجاري

 هبة أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)
باملحكمة  البتد ئية بتطو ن،)تطبيقا)
من مدونة) (83 للمقتضيات  لفصل)

 لتجارة،) لقانون رقم)9-95).
عدلي) عقد  بمقت�سى  أنه  يعلن  (
محرر من طرف  الستاذ ن  لشر وي)
عبد  لرز ق) و 6ت  لقا�سي  محمد 

محكمة  الستئناف) بد ئرة   لعدالن 
(،2021/11/24 في) بتاريخ  بتطو ن،)
أحمد)) عزيز  6ت  وه4  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
L342594،) ألصل  لتجاري  لو قع ب)
24))شارع عمر  ملختار طابولة تطو ن)
و ملخصص لبيع  لعقاقيف بالتقسيط،)
باملحكمة) بالسجل  لتجاري  و ملقيد 
رقم) عدد  تحت  بتطو ن   البتد ئية 
42818،)وذلك لفائدة  لسيد محمد)
 إلدري�سي  6ت  حمد)) لحامل لبطاقة)

.L45(755(لتعريف  لوطنية 
بمصلحة) وستقبل  لتعرضات 
 لسجل  لتجاري باملحكمة  إلبتد ئية)
6وما) ((5 غا6ة) إلى  وذلك   بتطو ن 

من صدور  إلعالن  لثاني.
 لنشرة  لثانية

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

1 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن بيع عقار باملز د  لعلني

ملف  لتنفيذ رقم 649)/)1)6/)2
لفائدة):)لطفي  ملصطفى.

حفيظة) :) ألستاذة  عنه) 6نوب 
نصو بي محامية بهيئة مر كش.

ضد):)ورثة  لعربي لطفي.
يعلن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)
مالل) بني   لدى  ملحكمة  البتد ئية 
على) (2122 مارس) ((5 بتاريخ) أنه 
بقاعة) زو ال   لساعة  لو حدة 
بيع) سيقع  بهذه  ملحكمة   لبيوعات 
باملز د  لعلني للعقار  لذي عبارة عن)
غرفتين) بها  سفلية  سكنية  بنا6ة 
ومطبخ ومرحاض وفناء) ستخرج منها)
لبيع  ملو د  لغذ ئية) دكان مخصص 
بأوالد) و لكائن  سنتيار  (87 مساحتها)
حمد ن  لد ر  لجد6دة،) لزنقة)6) لرقم)
على  لشكل) حدودها  بني مالل،) (87
قبلة ورثة لطفي  لحاج عبد) (:  لتالي)
ورثة) (: :) لزنقة وشماال)  ملجيد ويمينا)
 لجياللي مد6ون وغروبا):)طريق  لز وية.
لبيع)) حدد  لثمن  الفتتاحي  وقد 
مبلغ) في  طرف  لخبيف  من   لعقار 

461.111)درهم.

وعلى من رست عليه  ملز 6دة أن)
 %03 زيادة) مع  فور   6ؤدي  لثمن 

و  4  لخزينة  لعامة.
6مكن) من  ملعلومات  وللمزيد 
 التصال بقسم  لتنفيذ ت  لقضائية)
دفتف) على  لالطالع  بهذه  ملحكمة 

 لشروط و لتحمالت.
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

65

 ملحكمة  البتد ئية ببني مالل
إعالن عن بيع عقار باملز د  لعلني

ملف  لتنفيذ رقم )99)/)1)6/)2
بن) مقدم  عبد  لحق  (: لفائدة)

بوزكري.
:) ألستاذ عبد  لرز ق) 6نوب عنه)

 لشعبي  ملحامي بهيئة بني مالل.
ضد):)فاتحة مقدم ومن معها.

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
 2122 أبريل) ((9 بني مالل أنه بتاريخ)
بقاعة) زو ال  على  لساعة  لو حدة 
بيع) سيقع  بهذه  ملحكمة   لبيوعات 
ذي  لرسم) للعقار  باملز د  لعلني 
 لعقاري عدد))239/ب  مللك  ملسمى)
مرآب) عن  عبارة  وهو  »حمد نية«)
ود ر ذ ت سفلي 6تكون من صالونين)
ومطبخ وفناء)ومرحاض وطابق علوي)
وبيتين) صالونات  ثالث  من  6تكون 
وأمام) وفناء،) ومرحاض  ومطبخ 
هذه  لد ر ساحة من  هة  لجنوب)
 ملحاذ6ة إلقامة  لحنصالي بها بعض)
بأشجار) مغروسة  وأرض   ألشجار 
وبعض  ألشجار  ألخرى)  لليمون 
وبالجهة  لشمالية لهذه  ألرض هناك)
ومنزلين وأرض عرفت بعض) مر بين 
 لتجهيز ت من أ ل تجزئتها إلى بقع)
تبلغ) ككل  مساحة  لعقار   أرضية،)
9)س و لكائن بأوالد حمد ن،) آر) (24

بني مالل.
وقد حدد  لثمن  الفتتاحي للبيع))

في مبلغ)8.431.111)درهم.
وعلى من رست عليه  ملز 6دة أن)
6ؤدي  لثمن فور  مع زيادة)3%)و  4)

 لخزينة  لعامة.

6مكن) من  ملعلومات  وللمزيد 
 التصال بقسم  لتنفيذ ت  لقضائية)
دفتف) على  لالطالع  بهذه  ملحكمة 

 لشروط و لتحمالت.
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

66

 ملحكمة  البتد ئية ببني مالل
ملف عدد: )/2122
حساب رقم : 1879)
تفويت أصل تجاري

 MOHTARIF LARBI 5: فوت)
 C.I.N.I (3552(9(  DEMEURANT

.À BNI MELLAL
 Dinar( abdellah( )C.I.N (: إلى)
 I3(2196( Demeurant à Beni
.Mellal(LAGHDIRA(LHMRA(N(61
مجموع  ألصل  لتجاري  ملو ود)
 Personne physique (ghdira؛ ب)
 hamra(beni((Mellel((Au(TPI(Beni

.Mell
ب) بالسجل  لتجاري  و ملسجل 

BENI MELLAL)تحت عدد)1238).
تسجل)) فإن  لتعرضات  وبذلك 
بمكت4)) لضبط))باملمحكمة  لتجارية)
)مكت4  لسجل  لتجاري()د خل أ ل)
خمسة عشر 6وما  ملو لي للنشرة  ألولى)

و لثانية.
 لنشرة  لثانية

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بالحسيمة
ملف عدد: )/2122
حساب رقم : 1879)

تقد6م أصل تجاري حصة في شركة
مصحح) عرفي  عقد  بمقت�سى 
لدى) (2122 6نا6ر) (4 بتاريخ)  المضاء)
 ملقاطعة  لر بعة بالحسيمة و ملسجل)
بالحسيمة) و لتنبف  بإد رة  لتسجيل 

6وم)4)6نا6ر)2122.
نزهة  ابة،) قدمت  لسيدة 
زنقة  ألندلس) بالحسيمة   لساكنة 
(،(5 رقم) عمارة  الحباس  لشقة 
و لحامل للبطاقة  لوطنية للتعريف)
R(48796)و ملسجلة في  لسجل) رقم)

 لتجاري))رقم)3532).
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 Golden( Knowledge لشركة)

شركة ذ ت مسؤولية محدودة  لكائن)

مقرها زنقة  ألندلس عمارة  الحباس)

رقم)5)) لحسيمة في طور  لتأسيس.

) لكائن بالطابق)  ألصل  لتجاري)

 97  لثاني شارع محمد  لخامس رقم)

عناصره  ملاد6ة) بجميع   لحسيمة 

و ملعنوية بثمن قدره)28711))درهم.

فعلى د ئني مقدمة  ألصل  لتجاري)

 ملذكور أعاله))تقد6م تعرضاتهم لدى)

باملحكمة) مكت4  لسجل  لتجاري 

أ ل) د خل  بالحسيمة   البتد ئية 

أقصاه))خمسة عشرة 6وما بعد  لنشر)

 لثاني.

 لنشرة  لثانية

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بتارودانت

إعالن
شعبة  لسجل  لتجاري

ملف رقم : 2122/)1

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

عقد  لبيع) بمقت�سى  أنه  بتارود نت 

 لرسمي لألصل  لتجاري  ملؤرخ في)7) 

باع  لسيد  لزغا6دي) (212( نوفمبف)

غازي  ميع) هدى  للسيدة  محمد 

 ألصل  لتجاري  لكائن بالرقمين)-72

73)ساحة  لعلويين تارود نت و لذي)

هو عبارة عن صيدلية تدعى صيدلية)

 (.311.111 قدره) بثمن  تارود نت 

بالسجل  لتحليلي) و ملسجل  درهم.)

باملحكمة  البتد ئية بتارود نت تحت)

رقم)591.

فإن  ميع  لتعرضات) وعليه 

5))6وما  ملو لية للنشرة) تقدم د خل)

 لثانية.

 لنشرة  ألولى
 إلمضاء):)خليف بنجر 6ف

23 مكرر

املحكمة االبتدائية  بايمنتانوت  
ملف رقم):)5442

حساب رقم):)2022/01

 عالن عن بيع أصل تجاري
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملصحح)
(،212( ديسمبف) (8 في)  المضاء)
(،212( ديسمبف) (24 و ملسجل بتاريخ)
باع  لسيد سعيد  6ت  6د ر  لحامل)
رقم) لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
EB(38185،)للسيد6ن محمد  ملودن)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 
وعبد  لحميد) (EB(6557 رقم)
لبطاقة  لتعريف)  ملودن  لحامل 
) ميع) EB(91356ن) رقم)  لوطنية 
زنقة) (5  الصل  لتجاري  لكائن برقم)
)) منتانوت و ملقيد)  سيف تكاد6رت)
با6منتانوت) باملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  (،21(6 نونبف) (6 بتاريخ)
بثمن) من  لسجل  ال6ضاحي.) (5452

قدره)41.111))درهم.
أعاله  ن) د ئني  لبائع  فعلى 
قسم)) بتعرضاتهم  لى  6تقدمو  
 لسجل  لتجاري))باملحكمة  البتد ئية)
من) تبتدئ  أ ل  د خل  با6منتانوت 
في) وينتهي  نشر  العالن  الول  تاريخ 

 ليوم)5))من نشرة  العالن  لثاني.
 لنشرة  ألولى

رئيس مصلحة كتابة  لضبط
81 مكرر

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت
إعالن عن عقد تقد6م أصل تجاري 

حصة في شركة
ملف سجل تجاري رقم : 6798

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملصحح)
 إلمضاء)في)7))6نا6ر)2122))و ملسجل)
قدمت) (،2122 6نا6ر) ((9 بتاريخ)
 لسيدة سلمى مريح  لحاملة لبطاقة)
 EB(76321 رقم)  لتعريف  لوطنية 
 ألصل  لتجاري  ململوك لها و ملسجل)
با6منتانوت) باملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  (2122 6نا6ر) (5 بتاريخ)
6798)من  لسجل  إل6ضاحي كحصة)
 STE طور  لتأسيس) في  شركة  في 
 CABINET SALMA KINE SARL AU

بقيمة)11.111))درهم.

أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  فعلى 

قسم) بتعرضاتهم  لى  6تقدمو   أن 

 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)

من) 6بتدئ  أ ل  د خل  با6منتانوت 

تاريخ  إلعالن  ألول وينتهي في  ليوم)

 لخامس عشر من نشر  العالن  لثاني.

 لنشرة  ألولى
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

 إلمضاء):)عبد  لعزيز بلعا6ز 

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
إعالن بتصفية  لحسابات 

 لخصوصية  ملتقادمة بم�سي 5) 
سنة وتحويلها لحساب  لخزينة 

 لعامة
يعلن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)

أنه) بخريبكة،) باملحكمة  البتد ئية 

 (355 ربيع  آلخر) (3 ظهيف) على  بناء)

و) (38( و لفصلين) ()(936 6ونيو) (23(

382)من قانون  اللتز مات و لعقود،)

فإن  ميع  ملبالغ  ملالية  ملودعة)

و ملتقادمة) بالحسابات  لخصوصية 

بم�سي)5))سنة عن تاريخ آخر عملية)

صرف أو إ6د ع أ ريت عليها،)قد تم)

إحصائها وتضمينها في قو ئم تفصيلية)

بلغت نسخة منها إلى  لنيابة  لعامة)

باملحكمة  البتد ئية بخريبكة و لبالغ)

مجموعها)29,)28.51))درهم.

على كل من له  لحق في سح4 أو)

من  ملبالغ  لسالفة) مبلغ   ستف اع 

كتابة) بمصحلة  6تصل  أن   لذكر 

باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

بخريبكة في أ ل ال 6تعدى ستة أشهر)

وعند مرور) من تاريخ  لنشر،)  بتد ء)

تصيف  ملبالغ  ملودعة)  أل ل  ملذكور 

في  لحسابات  لخصوصية  ملتقادمة)

وسيعمل) لخزينة  لدولة  كسبا 

طبقا) للخزينة  لعامة  تحويلها  على 

للقانون.
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

 إلمضاء):)ميمون عماري

25

املحكمة االبتدائية بالصويرة
ملف  لتنفيذ :

حجز عقاري رقم 79)/)1)2122/6
إعالن

لفائدة):)فاتحة  لدحموني.
ضد):) لركر كي  لحيان.

يعلن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)
بالصويرة) باملحكمة  البتد ئية 
للعموم أن سمسرة عمومية ستجرى)
من) 2122) بتد ء) فبف 6ر) (22 (: 6وم)
 لساعة)1))صباحا  لسوق  ألسبوعي)

القرمود إقليم  لصويرة لبيع):
موضوع) » لخطبة«)  مللك  ملسمى)
مطل4  لتحفيظ)35/54401) لكائن)
بدو ر  6ت  لباطن بمنطقة  لتحفيظ)
إقليم)  لجماعي  ملسماة  قرمود 
وهو)  لصويرة قرب شاطئ  لبحيبح،)
زر عية) أرضية  قطعة  عن  عبارة 
مساحته) تبلغ  رمل،) نوعها  عارية،)
6حده شماال) متف مربع تقريبا،) ((534
حسن،) بن  محمد  شرقا   لطريق،)
ورثة) و نوبا  بالحريكة  ورثة  غربا 

بالحريكة.
لبيع) وحدد  لثمن  الفتتاحي 
 ملذكور أعاله في مبلغ):)38.111)درهم.
ويطال4 بضمان لألد ء)عند إرساء)
عليه) وسيؤدي  لر �سي   ملز د  لعلني 

 ملز د  لثمن ز ئد)%3.
6مكن) من  ملعلومات  وللمزيد 
بقسم  لتنفيذ  ملدني)  التصال 
باملحكمة  البتد ئية بالصويرة الطالع)

على دفتف  لتحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

32

 ملحكمة  البتد ئية بالصويرة
إشهار عقد بيع أصل تجاري

ملف  إلشهار رقم : 91/)212
حساب رقم : 6699

 لسجل  لتجاري : 1514)
إن رئيس كتابة  لضبط باملحكمة)
أسفله) بالصويرة  ملوقع   البتد ئية 

6صرح):
أنه بمقت�سى عقد توثيقي  ملحرر)
من طرف ذ/)نور  لد6ن  ملاكوري موثق)
ديسمبف  (22 في) و ملؤرخ  بالصويرة،)
و ملؤدى عنه رسوم  لتسجيل) (212(
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 212( ديسمبف) (28 بالصويرة بتاريخ)
OR( :( 12441/2021 رقم)  تحت 

.RE : 212(-11(3129-((164(و
مغربي) قام  لسيد سعيد شاشا،)
6نا6ر) فاتح  بتاريخ  مزد د   لجنسية،)
(،N9(778 بطاقته  لوطنية) (،(973
423،)تجزئة تافوكت،)  لساكن برقم)
ببيع  ألصل  لتجاري بجميع عناصره)
بالطابق) و ملعنوية،) لكائن   ملاد6ة 
بن) 6وسف  زنقة  (7 رقم)  لسفلي 
تاشفين،) لصويرة،) ملسجل بالسجل)
باملحكمة  البتد ئية)  لتجاري 
(،(1514 رقم) تحت  بالصويرة 
»مطعم«،) نشاط) ملمارسة  ويستغل 
لفائدة) درهم،) (311.111 بثمن قدره)
 TAVERNA BOLOGNESE شركة)
DA MAURIZIO) لكائن باملرآب رقم)
4)شارع 6وسف بن تاشفين  لصويرة)
و ملسجلة بالسجل  لتجاري باملحكمة)
رقم) تحت  بالصويرة   البتد ئية 
ممثلها  لقانوني) شخص  في  (،4789
 COVARELLI FEDERICI  لسيد)
MAURIZIO،) إل6طالي  لجنسية،)
مزد د بتاريخ))))6نا6ر)966)،) لحامل)
 N112189Y رقم) لبطاقة  لتسجيل 
تجزئة  لرونق) (215 برقم) و لساكن 

 لصويرة.
وعليه فعلى د ئني  لبائع  ملذكور)
مكت4) إلى  بتعرضاتهم  6تقدمو   أن 
 لسجل  لتجاري بهذه  ملحكمة د خل)
أ ل 6بتدئ من تاريخ نشر هذ   إلعالن)
 ألول وينتهي في  ليوم  لخامس عشر)

من نشر  إلعالن  لثاني.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

62 مكرر

 ملحكمة   إلبتد ئية بالصويرة
ملف)) إلشهار عدد):)2021/75

حساب رقم):)2475
 لسجل  لتجاري):)4346

إشهار عقد بيع 51 % من  أصل 
تجاري

إن رئيس كتابة  لضبط باملحكمة)
أسفله)) بالصويرة  ملوقع   إلبتد ئية 

6صرح):

)أنه بمقت�سى عقد عرفي  ملؤرخ في)

22)فبف 6ر)))21،)و ملؤدى عنه رسوم)

 لتسجيل بالصويرة بتاريخ)7))مارس)

.21((

بحر وي،) 6وسف  قام  لسيد 

 3 بتاريخ) مزد د  مغربي  لجنسية،)

بطاقته  لوطنية عدد) (،(963 6ونيو)

 313 بالرقم) N38551،) لساكن 

عن) أصالة  تجزئة  لرونق  لصويرة 

نفسه ونيابة عن إخوته بصفتهم ورثة)

 لسيدة  لتحفية  مينة بناء)على رسم)

ديسمبف) (21 بتاريخ) إر ثة  ملضمنة 

رقم) (39 بسجل  لتفكات عدد) (21(1

28)صحيفة)37)وهم):

بطاقته  لوطنية) بحر وي   حمد 

عبد  لنبي) (،BE46(549 عدد)

عدد) بطاقته  لوطنية   لبحر وي 

.N32879

بطاقته) بحر وي  عبد  لجليل 

.N(3(1(لوطنية 

بطاقته)  لسعيد  لبحر وي 

.N(5(82(لوطنية 

بطاقته  لوطنية) بحر وي   دريس 

.N4(65(

بطاقتها  لوطنية) بحر وي  بديعة 

.N37697

بطاقتها  لوطنية) بحر وي  حورية 

.N5461

ولطيفة بحر وي بطاقتها  لوطنية)

.N5459

من  ألصل  لتجاري) (% (51 ببيع)

 ملعد كمخدع هاتفي بجميع عناصره)

بشارع) و ملعنوية،) لكائن   ملاد6ة 

4.15،) ملسجل بالسجل)  ملسيفة رقم)

باملحكمة  إلبتد ئية)  لتجاري 

بثمن) (،4346 رقم) تحت  بالصويرة 

قدره)61111.11)درهم لفائدة  لسيد)

 حمد شهمي مغربي  لجنسية مزد د)

973)،) لحامل) 6نا6ر) فاتح  بتاريخ 

عدد لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

 ( 6))) لبفج) N2363،) لساكن برقم)

 لصويرة.

د ئني  لبائعين) فعلى  وعليه 

6تقدمو ) أن  أعاله   ملذكورين 

مكت4  لسجل) إلى  بتعارضاتهم 

أ ل) د خل  بهذه  ملحكمة   لتجاري 
تاريخ نشر  إلعالن  ألول) 6بتدئ من 

عشرمن) في  ليوم  لخامس  وينتهي 

نشر  إلعالن  لثاني.

 لنشرة  ألولى
) إلمضاء

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

79 مكرر

 ملحكمة   إلبتد ئية بالصويرة
ملف)) إلشهار عدد):)2021/27

حساب عدد):)999)

 لسجل  لتجاري):)4972

إشهار عقد تنازل عن  51 % من  
أصل تجاري

إن رئيس كتابة  لضبط باملحكمة)

أسفله)) بالصويرة  ملوقع   إلبتد ئية 

6صرح):
عرفي  ملحرر) عقد  بمقت�سى  أنه 

أبريل) (27 في) و ملؤرخ  بالصويرة 

2119،)و ملؤدى عنه رسوم  لتسجيل)

بالصويرة بتاريخ)29)أبريل)2119.

بحر وي،) فاطمة  قامت  لسيدة 

بتاريخ) مزد دة  مغربية  لجنسية،)

بطاقتها  لوطنية) (،(942 فاتح أبريل)

بتجزئة) N(15669،) لساكنة  عدد)
بمد6نة  لصويرة،) ((6( رقم) ((  لبفج)

من  ألصل) (% (51 عن) بالتنازل 

عناصره  ملاد6ة) بجميع   لتجاري 

و ملعنوية،) لكائن بالتجزئة  لخامسة)

  87.12 رقم) عالل  لفا�سي  شارع 
 لصويرة،) ملسجل بالسجل  لتجاري)

بالصويرة) باملحكمة  إلبتد ئية 

ويستغل ملمارسة) (،4972 تحت رقم)

قدره) بتمن  مخدع  لهاتف  نشاط 

لفائدة  لسيدة) درهم،) ((5111.11

مغربية  لجنسية،) لطيفة أبو نعيم،)

(،(957 6نا6ر) فاتح  بتاريخ   ملزد دة 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحاملة 

بالتجزئة) ن4775)،) لساكنة  عدد 

 87 رقم) عالل  لفا�سي   لخامسة 

 لصويرة.

د ئني  لبائعين) فعلى  وعليه 

6تقدمو ) أن  أعاله   ملذكورين 

مكت4  لسجل) إلى  بتعرضاتهم 

أ ل) د خل  بهذه  ملحكمة   لتجاري 
تاريخ نشر  إلعالن  ألول) 6بتدئ من 

عشرمن) في  ليوم  لخامس  وينتهي 

نشر  إلعالن  لثاني.

 لنشرة  ألولى
) إلمضاء

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

80 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار عقد بيع أصل تجاري

رقم : 2122/)

حساب خصو�سي رقم : 2268722

 ملوضوع : طل4 إشهار عقد بيع أصل 
تجاري

حرر) رسمي  عقد  بمقت�سى 

فاطمة) بمكت4  ألستاذة  بالقنيطرة 

بالقنيطرة) موثقة   لزهر ء) لحالوي 

بتاريخ)9)نوفمبف))212)باع):

 BRAHIM EL RHARD,

MAROCAIN CIN : G313192

 ألصل  لتجاري  لكائن ب):) لزنقة)
و ملستغل) 66) لقنيطرة  رقم) (27

لصناعة  ألفرشة.

لدى) بالسجل  لتجاري  و ملقيد 

بالقنيطرة تحت)  ملحكمة  البتد ئية 
ب) تقد6ره  تم  و لذي  (7((91 رقم)

35.111)درهم.

لفائدة كل من):

 MOHAMED AAFFANE CIN :

.T(41284

فعلى د ئني  لبائعة  ملذكورة أعاله)

أن 6تقدمو  بتعرضهم لدى  ملحكمة)

 (5  البتد ئية بالقنيطرة د خل أ ل)

من تاريخ  لنشرة  لثانية) 6وما  بتد ء)

طبقا للفصل)84)من مدونة  لتجارة.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

كوثر  لشاوي

منتدبة قضائية من  لدر ة  لثانية

61 مكرر
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 ملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة
ملف إشهار عقد بيع أصل تجاري

رقم : 2122/2

حساب خصو�سي رقم : 23414

 ملوضوع : طل4 إشهار عقد بيع أصل 
تجاري

حرر)) موثق  عقد  بمقت�سى 

حنان) بمكت4  ألستاذة  بالقنيطرة 

مؤمن بتاريخ))2)6نا6ر)2122)باع):

 MOHAMMAD  لسيد)

  TOUTOUNCHI IRANIEN CIN

G111(82M

(،5 (: ب)  ألصل  لتجاري  لكائن 

 214 رقم) محمد  لخامس  شارع 

 لقنيطرة و ملستغل كصيدلية تحت)

.PHARMACIE PRICIPALE(سم 

لدى) بالسجل  لتجاري  و ملقيد 

بالقنيطرة تحت)  ملحكمة  البتد ئية 
ب) تقد6ره  تم  و لذي  (26842 رقم)

2.111.111)درهم.

 BRAHIM لفائدة  لسيد)

 DAOUDI, MAROCAIN CIN

.G242457

أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  فعلى 

أن 6تقدمو  بتعرضهم لدى  ملحكمة)

 (5  البتد ئية بالقنيطرة د خل أ ل)

من تاريخ  لنشرة  لثانية) 6وما  بتد ء)

طبقا للفصل)84)من مدونة  لتجارة.

 لنشرة  ألولى

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

كوثر  لشاوي

منتدبة قضائية من  لدر ة  لثانية

63 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
إعالن عن تفويت أصل تجاري 

بمقت�سى عقد صدقة

ملف رقم 2122/12

حساب رقم 2122/22198

بمقت�سى عقد صدقة عدلي مؤرخ)

في)3))أكتوبر))212)من طرف  لعدلين)

 لحبي4  لغازي ومحمد عبد  لصمد)

سبف   ملنصبان لإلشهاد بقسم قضاء)

بالرباط) باملحكمة  البتد ئية   ألسرة 

وهذ   لعقد مسجل بتاريخ)26)أكتوبر)

)212)بمقتضاه تصدق  لسيد محمد)

بومر ز بن عالل البنيه حكيم بومر ز)

مجموع  ألصل) عن  بومر ز  وهشام 
بالسجل  لتجاري)  لتجاري  ملسجل 

باملحكمة  البتد ئية بتمارة تحت رقم)

مناصفة بينهما وهو عبارة) (((4224

عن مقهى للمشروبات  لكائن بالرقم)

42)سكتور)7)حي  ملغرب  لعربي تمارة.

تسجل) فإن  لتعرضات  وبذلك 

بمكت4  لضبط باملحكمة  البتد ئية)

بتمارة مكت4  لسجل  لتجاري د خل)

للنشرة  ألولى) 6وما  ملو لي  ((5 أ ل)

و لثانية.

 لنشرة  ألولى

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

64 مكرر

محكمة االستئناف بأكادير
إعالن بتصفية  لحسابات 

 لخصوصية  ملتقادمة بم�سي 5) 
سنة وتحويلها لحساب  لخزينة 

 لعامة
بيان رقم 3) لسنة 2116

يعلن  لسيد رئيس مصلحة كتابة)

 لضبط بمحكمة  الستئناف بأكاد6ر،)
ربيع  آلخر) (3 ظهيف) على  بناء) أنه 

و لفصلين) ()(936 6ونيو) (23(  (355

قانون  اللتز مات) من  و)382) (38(

فإن  ميع  ملبالغ  ملالية) و لعقود،)

بالحسابات  لخصوصية)  ملودعة 

و ملتقادمة بم�سي)5))سنة عن تاريخ)

أ ريت) إ6د ع  أو  عملية صرف  آخر 

وتضمينها) إحصائها  تم  قد  عليها،)

نسخة) بلغت  تفصيلية  قو ئم  في 

باملحكمة) إلى  لنيابة  لعامة  منها 

 الستئناف بأكاد6ر و لبالغ مجموعها)

884.295,11)درهم.

على كل من له  لحق في سح4 أو)

من  ملبالغ  لسالفة) مبلغ   ستف اع 

كتابة) بمصحلة  6تصل  أن   لذكر 

 لضبط باملحكمة  الستئناف بأكاد6ر)

في أ ل ال 6تعدى ستة أشهر  بتد ء)

وعند مرور  أل ل) تاريخ  لنشر،) من 

في) تصيف  ملبالغ  ملودعة   ملذكور 
 لحسابات  لخصوصية  ملتقادمة)
وسيعمل) لخزينة  لدولة  كسبا 
طبقا) للخزينة  لعامة  تحويلها  على 

للقانون.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

 إلمضاء):)محمد د ودي

26

محكمة االستئناف بفاس
ملف  نائي

رقم 4)5/))26/)212
ملخص  لحكم أو  لقر ر

 السم  لعائلي):)مطيع،)مزد د سنة)
.(972

 السم  لشخ�سي):)عبد  لسالم.
ر ضية بنت) (: وأمه) بوشتى،) (:  بن)

محمد.
سيدي  ملخفي) دو ر  (:  لساكن)

غفساي تاونات.
نوفمبف) ((6 (: بتاريخ) عليه  حكم 
غرفة  لجنا6ات) طرف  من  (212(
علنيا  نتهائيا) بفاس   الستئنافية 
وغيابيا،)من أ ل):) نا6ة  ضر م  لنار)

عمد  في محل مسكون مملوك له.
في  لشكل):)قبول  الستئناف.

في  ملوضوع):)تأ6يد  لقر ر  ملستأنف)
 لصادر عن غرفة  لجنا6ات ملحكمة)
أبريل) (9 بتاريخ) بفاس    الستئناف 
في  مللف) (289 عدد) تحت  (21(8
رقم)2017/2609/658) لقا�سي)
بمؤ خذة  ملتهم عبد  لسالم مطيع من)
أ ل  نا6ة  ضر م  لنار عمد  في محل)
للفصل) طبقا  له  مملوك  مسكون 
583)من  لقانون  لجنائي بعد إعادة)
 لتكييف طبقا للمادة)432)من قانون)
بسنة) ومعاقبته   ملسطرة  لجنائية 
))1()و حدة حبسا نافذ ،)من  لصائر)

وإ بار في  ألدنى.
وبعقل أمالك  ملتهم وبقائها تحت)
وبإشعار  ألمالك  ملخزنية)  لعقل 
بملخص  لحكم وبنشره في  لجريدة)
 لرسمية بمسعى من  لنيابة  لعامة)
مسكن) آخر  بباب  وبتعليق  لحكم 

للمتهم.
ممثل  لنيابة  لعامة

 لرئيس

كات4  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي

رقم 3)5/))26/)212
ملخص  لحكم أو  لقر ر

 السم  لعائلي):) لعاشوري،)مزد د)
7))مارس)972).

 السم  لشخ�سي):)محمد.
فاطمة بنت) (: وأمه) محمد،) (:  بن)

علي.
زنقة ربيع  لعدوية حي) (:  لساكن)

ال يفوند س  لد ر  لبيضاء.
نوفمبف) ((6 (: بتاريخ) عليه  حكم 
غرفة  لجنا6ات) طرف  من  (212(
علنيا  نتهائيا) بفاس   الستئنافية 
وغيابيا،)من أ ل):) نا6ة  ملشاركة في)
تزوير محرر رسمي و ستعمال وثيقة)

مزورة و لنص4.
في  لشكل):)قبول  الستئناف.

في  ملوضوع):)تأ6يد  لقر ر  ملستأنف)
 لصادر عن غرفة  لجنا6ات ملحكمة)
6ونيو) ((7 بتاريخ) بفاس    الستئناف 
في  مللف) (418 عدد) تحت  (21(9
رقم)2019/0609/56) لقا�سي)
بمؤ خذة  ملتهم محمد  لعشوري من)
أ ل  نحة  لتوصل بغيف حق بشهادة)
تصدرها  لسلطة  الد رية عن طريق)
طبقا) صحيحة  غيف  ببيانات   الدالء)
من  لقانون) (36(-361 للفصلين)
طبقا) إعادة  لتكييف  بعد   لجنائي 
قانون  ملسطرة) من  (432 للمادة)
أ ل  نحة  لنص4) ومن   لجنائية 
طبقا  لفصل)51)من  لقانون  لجنائي)
ومعاقبته بسنتين  ثنتين))12()حبسا)
نافذة) درهم  ألف  وغر مة  نافذ  
وتحميل  ملتهم  لصائر مجبف  في  ألدنى.
وبعقل أمالك  ملتهم وبقائها تحت)
وبإشعار  ألمالك  ملخزنية)  لعقل 
بملخص  لحكم وبنشره في  لجريدة)
 لرسمية بمسعى من  لنيابة  لعامة)
مسكن) آخر  بباب  وبتعليق  لحكم 

للمتهم.
ممثل  لنيابة  لعامة

 لرئيس

كات4  لضبط

34
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محكمة  الستئناف بفاس

ملف  نائي

رقم 6)5/))26/)212

ملخص  لحكم أو  لقر ر

مزد د) لعريف،) (:  السم  لعائلي)

سنة)986))بفاس.

 السم  لشخ�سي):) نس.

لطيفة بنت) (: وأمه) لحسن،) (:  بن)

محمد.

 لساكن):)رقم)83)) لجهة  لسفلى)

عين قادوس فاس.

نوفمبف) ((6 (: بتاريخ) عليه  حكم 

غرفة  لجنا6ات) طرف  من  (212(

علنيا  نتهائيا) بفاس   الستئنافية 

:) نا6ة  لسرقة) أ ل) من  وغيابيا،)

 ملوصوفة بالتعدد و لعنف و لتهد6د)

ومحاولة) و ستعمال  لسالح 

نقل) وسيلة  باستعمال   الختطاف 

بو سطة) و لجرح  و نحة  لضرب 

 لسالح  ألبيض.

في  لشكل):)قبول  الستئناف.

في  ملوضوع):)تأ6يد  لقر ر  ملستأنف)

 لصادر عن غرفة  لجنا6ات ملحكمة)

أبريل) (29 بتاريخ) بفاس    الستئناف 

في  مللف) (291 عدد) تحت  (21(9

رقم)2019/2610/82) لقا�سي)

بمؤ خذة  ملتهم  نس لعريف من أ ل)

ما نس4 إليه ومعاقبته بخمس))15) 

وتحميل  ملتهم) سنو ت حبسا نافذ ،)

 لصائر مجبف  في  ألدنى.

وبعقل أمالك  ملتهم وبقائها تحت)

وبإشعار  ألمالك  ملخزنية)  لعقل 

بملخص  لحكم وبنشره في  لجريدة)

 لرسمية بمسعى من  لنيابة  لعامة)

مسكن) آخر  بباب  وبتعليق  لحكم 

للمتهم.
ممثل  لنيابة  لعامة

 لرئيس

كات4  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس

ملف  نائي

رقم 5)5/))26/)212

ملخص  لحكم أو  لقر ر

مزد د) :) لر يس،)  السم  لعائلي)

بتاريخ فاتح 6نا6ر)979))بفاس.

 السم  لشخ�سي):)خالد.

:)خد6جة بنت) :)محمد،)وأمه)  بن)

عبد  لسالم.

دو ر  والد  لطي4) (:  لساكن)

 لسفلي فاس.

نوفمبف) ((6 (: بتاريخ) عليه  حكم 

غرفة  لجنا6ات) طرف  من  (212(

علنيا  نتهائيا) بفاس   الستئنافية 

هتك) :) نا6ة  أ ل) من  وغيابيا،)

 لعرض بالعنف و لسرقة  ملوصوفة)

بالتهد6د و لليل.

في  لشكل):)قبول  الستئناف.

في  ملوضوع):)تأ6يد  لقر ر  ملستأنف)

 لصادر عن غرفة  لجنا6ات ملحكمة)

ماي) (28 بتاريخ) بفاس    الستئناف 

في  مللف) (44( عدد) تحت  (21(8

رقم)2018/2609/75) لقا�سي)

من) خالد  لر يس  بمؤ خذة  ملتهم 

بالعنف) هتك  لعرض  أ ل  نا6تي 

و لليل) بالتهد6د  و لسرقة  ملوصوفة 

)13()سنو ت حبسا) ومعاقبته بثالث)

نافذ ،)وتحميل  ملتهم  لصائر مجبف  في)

 ألدنى.

وبعقل أمالك  ملتهم وبقائها تحت)

وبإشعار  ألمالك  ملخزنية)  لعقل 

بملخص  لحكم وبنشره في  لجريدة)

 لرسمية بمسعى من  لنيابة  لعامة)

مسكن) آخر  بباب  وبتعليق  لحكم 

للمتهم.
ممثل  لنيابة  لعامة

 لرئيس

كات4  لضبط

36

محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي

رقم 5/71)2121/26
ملخص  لحكم أو  لقر ر

مزد د) سماش،) (:  السم  لعائلي)
بتاريخ)6))سبتمبف))211)بفاس.

 السم  لشخ�سي):)حمزة.
بنت) خد6جة  (: وأمه) علي،) (:  بن)

عبد  لسالم.
تاهلة) مارس  (3 شارع) (:  لساكن)

تازة.
حكم عليه بتاريخ):)27)6نا6ر))212 
من طرف غرفة  لجنا6ات  الستئنافية)
من) وغيابيا،) علنيا  نتهائيا  بفاس 
أ ل):) نا6ة تكوين عصابة إ ر مية)
و لسرقة  ملوصوفة بظروف  لتعدد)
و لليل و لعنف و لتهد6د به مع إضافة)

ظرف  لسالح.
في  لشكل):)قبول  الستئناف.

تأ6يد  لقر ر) (: في  ملوضوع)
غرفة) عن   ملستأنف  لصادر 
 7 بتاريخ) بهذه  ملحكمة  (  لجنا6ات)
في  مللف) (12 تحت عدد) (21(9 6نا6ر)
رقم)2018/2613/17)فيما ق�سى به)
من مؤ خذة  لحدث حمزة سماش بن)
علي من أ ل  ملنسوب إليه مع إضافة)
517)من) ظرف  لسالح طبقا للفصل)
ملتمسات  لنيابة  لعامة) وفق  ق.ج 
بخصوص  نا6ة  لسرقة  ملقتفنة)
و لعنف) و لتعدد  بظروف  لليل 
 (15( بخمس) ومعاقبته  به  و لتهد6د 
نافذ  مع مع إضافة) سنو ت حبسا 
طبقا) بشأن  لسرقة  ظرف  لسالح 
من  لقانون  لجنائي) (517 للفصل)
للمادة) طبقا  إعادة  لتكييف  بعد 
432)من قانون  ملسطرة  لجنائية مع)
تحميل وليه  لقانوني  لصائر و إل بار)

في  لحد  ألدنى.
وبعقل أمالك  ملتهم وبقائها تحت)
وبإشعار  ألمالك  ملخزنية)  لعقل 
بملخص  لحكم وبنشره في  لجريدة)
 لرسمية بمسعى من  لنيابة  لعامة)
مسكن) آخر  بباب  وبتعليق  لحكم 

للمتهم.
ممثل  لنيابة  لعامة

 لرئيس

كات4  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي رقم 5))/2643/)212

ملخص  لحكم أو  لقر ر
مزد د) :) لكر دي،)  السم  لعائلي)

سنة)985))بفاس.
 السم  لشخ�سي):)عبد  لخالق.

مليكة بنت) (: وأمه) :) لعربي،)  بن)
محمد.

حي) ((6 21) لزنقة) رقم) (:  لساكن)
عين هارون فاس.

نوفمبف) (23 (: بتاريخ) عليه  حكم 
غرفة  لجنا6ات) طرف  من  (212(

بفاس علنيا  نتهائيا وغيابيا،
محاولة) :) نا6ة  أ ل) من 

 الغتصاب و لعنف.
في  لشكل):)قبول  الستئناف.

في  ملوضوع):)تأ6يد  لقر ر  ملستأنف))
 لصادر عن غرفة  لجنا6ات ملحكمة)
مارس) ((( بتاريخ) بفاس   الستئناف 
في  مللف رقم) ((71 )212)تحت عدد)
بمؤ خذة) 2021/2639/14) لقا�سي 
إليه) أ ل  ملنسوب  من   ملتهم 
ومعاقبته بسنة و حدة حبسا نافذة)
برفع  لعقوبة  ملحكوم) تعد6له  مع 
)12()حبسا) بها على  ملتهم إلى سنتين)
في)) و إل بار  وتحميله  لصائر  نافذ ،)

 ألدنى.
وبعقل أمالك  ملتهم و بقائها تحت)

 لعقل.
وبإشعار  ألمالك  ملخزنية بملخص)

 لحكم.
في  لجريدة  لرسمية) وبنشره 

بمسعى من  لنيابة  لعامة.
وبتعليق  لحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
ممثل  لنيابة  لعامة

كات4  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي رقم 2))/2643/)212

ملخص  لحكم أو  لقر ر
مزد د) مشكور،) (:  السم  لعائلي)
6تاريخ)8))نونبف)994))بسبع رو �سي.

 السم  لشخ�سي):)عماد.
بنت) مينة  (: وأمه) محمد،) (:  بن)

 لخمار.



2945 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

حي) (4 عمار ط) (7 رقم) (:  لساكن)
 لنسيم  ملسيفة فاس.

نوفمبف) (23 (: بتاريخ) عليه  حكم 
غرفة  لجنا6ات) طرف  من  (212(
علنيا  نتهائيا) بفاس   الستئنافية 

وغيابيا،
هتك  لعرض) :) نا6ة  أ ل) من 

بالعنف.
في  لشكل):)قبول  الستئناف.

في  ملوضوع):)تأ6يد  لقر ر  ملستأنف))
 لصادر عن غرفة  لجنا6ات ملحكمة)
4))ديسمبف)  الستئناف بفاس بتاريخ)
في  مللف رقم) (67( )212)تحت عدد)
مبدأ  إلد نة)) في  (2020/2639/54
حيث ق�سى بمؤ خذة  ملتهم من أ ل)
 نحة  لفساد طبقا للفصل)491)من)
 لقانون  لجنائي بعد إعادة  لتكييف)
طبقا للمادة)432)من قانون  ملسطرة)
بشهريين  ثنين) ( ومعاقبته)  لجنائية 
مع  عتبار) موقوف  لتنفيذ  حبسا 
هتك) هو  نا6ة  ( به) ) ملد ن   لفعل)
برفع) تعد6له  مع  بالعنف   لعرض 
بسنة و حدة حبسا نافذة مع تعد6له)
و حدة) ()1(( إلى سنة) برفع  لعقوبة 
وتحميله  لصائر) نافذ ،) حبسا 

و إل بار في)) ألدنى.
وبعقل أمالك  ملتهم و بقائها تحت)

 لعقل.
وبإشعار  ألمالك  ملخزنية بملخص)

 لحكم.
في  لجريدة  لرسمية) وبنشره 

بمسعى من  لنيابة  لعامة.
وبتعليق  لحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
ممثل  لنيابة  لعامة

كات4  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي رقم 36)/))26/)212

ملخص  لحكم أو  لقر ر
مزد د) بو نان،) (:  السم  لعائلي)

6تاريخ)))أبريل)997).
 السم  لشخ�سي):)حمزة.

بنت) كنزة  (: وأمه) :) دريس،)  بن)
 حمد.

رقم) (2 حي  النبعاث) (:  لساكن)
عين) ر س  ملاء) 42) مللحقة  إلد رية 

 لشقف موالي يعقوب فاس.
نوفمبف) ((1 (: بتاريخ) عليه  حكم 
غرفة  لجنا6ات) طرف  من  (212(
وبعد) وغيابيا،) علنيا  نتهائيا  بفاس 

 لنقض و إلحالة.
من أ ل):) نا6ة لسرقة  ملوصوفة)

بالتعدد و لليل و لتسلق و لكسر.
في  لشكل):)قبول  الستئناف.

في  ملوضوع):)تأ6يد  لقر ر  ملستأنف))
بهذه) غرفة  لجنا6ات  عن   لصادر 
 21(8 سبتمبف) (24 بتاريخ)  ملحكمة 
رقم) في  مللف  (746 عدد) تحت 
2018/2610/354) لقا�سي بمؤ خذة)
 ملتهم بو نان حمزة من أ ل  نا6ة)
و ليل) بالتعدد   لسرقة  ملوصوفة 
بثالث) ومعاقبته  و لكسر  و لتسلق 
وتحميله) )13()سنو ت حبسا نافذ ،)

 لصائر و إل بار في)) ألدنى.
وبعقل أمالك  ملتهم و بقائها تحت)

 لعقل.
وبإشعار  ألمالك  ملخزنية بملخص)

 لحكم.
في  لجريدة  لرسمية) وبنشره 

بمسعى من  لنيابة  لعامة.
وبتعليق  لحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
ممثل  لنيابة  لعامة

كات4  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي رقم )8)/))26/)212

ملخص  لحكم أو  لقر ر
مزد د) :) لغول،)  السم  لعائلي)

6تاريخ)3)ماي))99).
 السم  لشخ�سي):)حسن.

بنت) ميمونة  (: وأمه) حمو،) (:  بن)
حمو.

علوش) توغاش  :دو ر   لساكن)
 نجيل بوملان.

نوفمبف) ((1 (: بتاريخ) عليه  حكم 
غرفة  لجنا6ات) طرف  من  (212(
علنيا  نتهائيا) بفاس   الستئنافية 

وغيابيا،)وبعد  لنقض و إلحالة.

من أ ل):) نا6ة لسرقة  ملوصوفة)

و ستعمال  لسالح) و لتعدد  بالليل 

و نحة  لضرب و لجرح.

في  لشكل):)قبول  الستئناف.

) لقر ر) إلغاء) (: في  ملوضوع)

غرفة) عن  ) لصادر   ملستأنف)

 3  لجنا6ات  الستئناف بفاس بتاريخ)

6ونيو)9)21)تحت عدد))38)في  مللف)

2019/2609/108) و  لحكم) رقم)

تصد6ا بمؤ خذة  ملتهم بما نس4 إليه))

)1)()حبسا) ومعاقبته بعشر سنو ت)

نافذ ،)مع  لصائر و إل بار في)) ألدنى.

وبعقل أمالك  ملتهم و بقائها تحت)

 لعقل.

وبإشعار  ألمالك  ملخزنية بملخص)

 لحكم.

في  لجريدة  لرسمية) وبنشره 

بمسعى من  لنيابة  لعامة.

وبتعليق  لحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
ممثل  لنيابة  لعامة

كات4  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس

ملف  نائي رقم )1/))26/)212

ملخص  لحكم أو  لقر ر
مزد د) :) مهاوش،)  السم  لعائلي)

سنة)997).

 السم  لشخ�سي):)محمد.

:)خد6جة) :)عبد  لقادر،)وأمه)  بن)

بنت محمد.

 لساكن):حي حمرية  رسيف.

نوفمبف) ((1 (: بتاريخ) عليه  حكم 

غرفة  لجنا6ات) طرف  من  (212(

علنيا  نتهائيا) بفاس   الستئنافية 

وغيابيا،)وبعد  لنقض و إلحالة.

:) نا6ة  لسرقة  ملقتفنة) من أ ل)

و ستعمال) و لعنف  و لتعدد  بالليل 

و لجرح) و نحة  لضرب   لسالح 

 لعمد6ين.

في  لشكل):)قبول  الستئناف.

) لقر ر) تأ6يد) (: في  ملوضوع)

غرفة) عن  ) لصادر   ملستأنف)

 9 بتاريخ) بتازة   لجنا6ات  الستئناف 

6)))في  مللف) 7)21)تحت عدد) ماي)

2017/2610/28) لقا�سي) رقم)

بن) محمد  مهاوش  بمؤ خذة  ملتهم 

إليه) نس4  ما  أ ل  من  عبد  لقادر 

وعقابه عن ذلك بعشر سنو ت))1)) 

حبسا نافذ ،)وبأد ئه  لصائر و إل بار)

في)) ألدنى.

وبعقل أمالك  ملتهم و بقائها تحت)

 لعقل.

وبإشعار  ألمالك  ملخزنية بملخص)

 لحكم.

في  لجريدة  لرسمية) وبنشره 

بمسعى من  لنيابة  لعامة.

وبتعليق  لحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
ممثل  لنيابة  لعامة

كات4  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس

ملف  نائي رقم 2619/371/)212

ملخص  لحكم أو  لقر ر
 السم  لعائلي):)عمارتي.

 السم  لشخ�سي):) دريس.

ربيعة بنت) (: وأمه) :) لطي4،)  بن)

 حمد.

 2111 أغسطس) (5  ملولود بتاريخ)

بسيدي  لعابد بإقليم تاونات.

بدو ر  لولجة  ماعة) (:  لساكن)

سيدي  لعابد قيادة  شر كة بني عامر)

د ئرة  لقرية تاونات.

حكم عليه بتاريخ)6)ديسمبف))212 

من طرف غرفة  لجنا6ات بفاس،

من أ ل  نا6ة إضر م  لنار عمد .

 ومعاقبته عن ذلك بسنتين  ثنتين))2)

وتحميله) موقوف  لتنفيذ  حبسا 

 لصائر و ال بار في  ألدنى.
ممثل  لنيابة  لعامة

كات4  لضبط

87
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محكمة  الستئناف بفاس
 ملف  نائي  ستئنافي

رقم 2645/261/)212
ملخص  لحكم أو  لقر ر

مزد د) شيبوب  (:  السم  لعائلي)
سنة)954))ببوشابل.

 السم  لشخ�سي):) لخمار.
 بن):)عالل،)وأمه):)طامو بنت عال.

)47)تجزئة  ملستقبل) بـ) (:  لساكن)
 ملسيفة فاس.

ديسمبف) (6 بتاريخ) عليه  حكم 
غرفة  لجنا6ات) طرف  من  (212(
علنيا  نتهائيا) بفاس   الستئنافية 

وغيابا،
بقاصرة) أ ل  نا6ة  لتغرير  من 

ومحاولة هتك عرضها بالعنف.
في  لشكل):)قبول  الستئناف.

في  ملوضوع):)تأ6يد  لقر ر  ملستأنف)
 لصادر عن غرفة  لجنا6ات ملحكمة)
أكتوبر) (26  الستئناف بفاس بتاريخ)
في  مللف رقم) (531 تحت رقم) (2121
بمؤ خذة) 2020/2641/25) لقا�سي 
 ملتهم  لخمار شيبوب من أ ل ما نس4)
(2( بسنتين  ثنتين) ومعاقبته   إليه 
في) و ال بار  مع  لصائر  نافذ   حسبا 

 ألدنى.
وبعقل أمالك  ملتهم وبقائها تحت)

 لعقل.
وبإشعار  ألمالك  ملخزنية بملخص)

 لحكم.
 وبنشره في  لجريدة  لرسمية بمسعى

من  لنيابة  لعامة.
وبتعليق  لحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
ممثل  لنيابة  لعامة

كات4  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس
 ملف  نائي  ستئنافي

رقم 587/))26/)212
ملخص  لحكم أو  لقر ر

 السم  لعائلي):) لسبتي مزد د سنة)
995))بفاس.

 السم  لشخ�سي):)6ونس.
 بن):) دريس،)وأمه):)خد6جة بنت)

محمد.

 لساكن):)بـ)94))تجزئة  لعنبفة س)
))طريق عين  لسمن فاس.

ديسمبف) (6 بتاريخ) عليه  حكم 
غرفة  لجنا6ات) طرف  من  (212(
علنيا  نتهائيا) بفاس   الستئنافية 

وغيابا،
من أ ل  نا6ة  لسرقة  ملوصوفة)
و ستهالك  ملخدر ت) و لكسر  بالليل 
وحمل  لسالح و لعنف و لهجوم على)

مسكن  لغيف.
في  لشكل):)قبول  الستئناف.

في  ملوضوع):)تأ6يد  لقر ر  ملستأنف)
 لصادر عن غرفة  لجنا6ات ملحكمة)
6ونيو) (7 بتاريخ) بفاس   الستئناف 
في  مللف رقم) (395 تحت رقم) (212(
2021/2609/135) لقا�سي بمؤ خذة)
 ملتهم 6ونس  لسبتي من أ ل ما نس4)
(2( بسنتين  ثنتين) ومعاقبته   إليه 
في) و ال بار  مع  لصائر  نافذ   حسبا 

 ألدنى.
وبعقل أمالك  ملتهم وبقائها تحت)

 لعقل.
وبإشعار  ألمالك  ملخزنية بملخص)

 لحكم.
 وبنشره في  لجريدة  لرسمية بمسعى

من  لنيابة  لعامة.
وبتعليق  لحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
ممثل  لنيابة  لعامة

كات4  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس
 ملف  نائي  ستئنافي

رقم 583/))26/)212
ملخص  لحكم أو  لقر ر

مزد د) بنعي�سى  (:  السم  لعائلي)
بتاريخ)4)مارس)983))بتازة.
 السم  لشخ�سي):)أمين.

مريم) (: وأمه) عبد  لو حد،) (:  بن)
بنت أحمد.

 ( حي  ملسيفة) ((145 بـ) (:  لساكن)
فاس.

ديسمبف) (6 بتاريخ) عليه  حكم 
غرفة  لجنا6ات) طرف  من  (212(
علنيا  نتهائيا) بفاس   الستئنافية 

وغيابيا،

أ ل  نا6ة  لسرقة  ملقتفنة) من 
و لتسلق) و لكسر  و لتعدد  بالليل 

و نحة  ستهالك  ملخدر ت.
في  لشكل):)قبول  الستئناف.

تأ6يد  لقر ر) (: في  ملوضوع)
غرفة) عن   ملستأنف  لصادر 
بفاس)  لجنا6ات ملحكمة  الستئناف 
تحت رقم) (2121 سبتمبف) ((4 بتاريخ)
في  مللف رقم)2020/2609/74  (388
بمؤ خذة  ملتهم  لحسين)  لقا�سي 
إليه) نس4  ما  أ ل  من  بنعي�سى 
(2( بسنتين  ثنتين)  ومعاقبته 
في) و ال بار  مع  لصائر  نافذ   حسبا 

 ألدنى.
وبعقل أمالك  ملتهم وبقائها تحت)

 لعقل.
وبإشعار  ألمالك  ملخزنية بملخص)

 لحكم.
 وبنشره في  لجريدة  لرسمية بمسعى

من  لنيابة  لعامة.
وبتعليق  لحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
ممثل  لنيابة  لعامة

كات4  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي رقم 6))/2619/)212

ملخص  لحكم أو  لقر ر
 السم  لعائلي):)بوصفيحة.
 السم  لشخ�سي):)محمد.

عائشة بنت) (: وأمه) أحمد،) (:  بن)
محمد.

 (966 6وليو) فاتح  بتاريخ   ملولود 
بتاونات.

بدو ر  لز وية  ماعة) (:  لساكن)
وقيادة ر س تبودة  ملنزل صفرو.

حكم عليه بتاريخ)7)أكتوبر))212 
من طرف غرفة  لجنا6ات بفاس،

من أ ل  نا6ة  لسرقة  ملوصوفة)
بالتعدد و لليل و ستعمال ناقلة ذ ت)

محرك.
 ومعاقبته عن ذلك بسنتين  ثنتين))2)
وتحميله) موقوف  لتنفيذ  حبسا 

 لصائر تضامنا و ال بار في  ألدنى.
ممثل  لنيابة  لعامة

كات4  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي رقم 6))/2619/)212

ملخص  لحكم أو  لقر ر
 السم  لعائلي):) لشباني.

 السم  لشخ�سي):) ملهدي.
 بن):)عبد هللا،)وأمه):)حليمة بنت)

 دريس.
 211( 6نا6ر) فاتح  بتاريخ   ملولود 

بفاس.
بدو ر  لز وية  ماعة) (:  لساكن)

وقيادة ر س تبودة  ملنزل صفرو.
حكم عليه بتاريخ)7)أكتوبر))212 

من طرف غرفة  لجنا6ات بفاس،
من أ ل  نا6ة  لسرقة  ملوصوفة)
بالتعدد و لليل و ستعمال ناقلة ذ ت)

محرك.
 ومعاقبته عن ذلك بسنتين  ثنتين))2)
وتحميله) موقوف  لتنفيذ  حبسا 

 لصائر تضامنا و ال بار في  ألدنى.
ممثل  لنيابة  لعامة

كات4  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي رقم 6))/2619/)212

ملخص  لحكم أو  لقر ر
 السم  لعائلي):) لحيبور.

 السم  لشخ�سي):)شفيق.
فاطمة) (: وأمه) عبد  لعزيز،) (:  بن)

بنت محمد.
 211( مارس) ((2 بتاريخ)  ملولود 

بالناضور.
بدو ر  لز وية  ماعة) (:  لساكن)

وقيادة ر س تبودة  ملنزل صفرو.
حكم عليه بتاريخ)7)أكتوبر))212 

من طرف غرفة  لجنا6ات بفاس،
من أ ل  نا6ة  لسرقة  ملوصوفة)
بالتعدد و لليل و ستعمال ناقلة ذ ت)

محرك.
 ومعاقبته عن ذلك بسنتين  ثنتين))2)
وتحميله) موقوف  لتنفيذ  حبسا 

 لصائر تضامنا و ال بار في  ألدنى.
ممثل  لنيابة  لعامة

كات4  لضبط

93
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محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي رقم 6))/2619/)212

ملخص  لحكم أو  لقر ر
 السم  لعائلي):)بن بونفة.

 السم  لشخ�سي):) لحسين.
بنت) نجية  (: وأمه) محمد،) (:  بن)

محمد.
 (982 نوفمبف) ((( بتاريخ)  ملولود 

برأس تبودة.
بدو ر  لز وية  ماعة) (:  لساكن)

وقيادة ر س تبودة  ملنزل صفرو.
حكم عليه بتاريخ)7)أكتوبر))212 

من طرف غرفة  لجنا6ات بفاس،
من أ ل  نا6ة  لسرقة  ملوصوفة)
بالتعدد و لليل و ستعمال ناقلة ذ ت)

محرك.
 ومعاقبته عن ذلك بسنتين  ثنتين))2)
وتحميله) موقوف  لتنفيذ  حبسا 

 لصائر تضامنا و ال بار في  ألدنى.
ممثل  لنيابة  لعامة

كات4  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي رقم 6))/2619/)212

ملخص  لحكم أو  لقر ر
 السم  لعائلي):)بونافع.

 السم  لشخ�سي):)كمال.
 بن):)لحسن،)وأمه):)خد6جة بنت)

 لهادي.
 (997 أكتوبر) (31 بتاريخ)  ملولود 

بفاس.
بدو ر  لز وية  ماعة) (:  لساكن)

وقيادة ر س تبودة  ملنزل صفرو.
حكم عليه بتاريخ)7)أكتوبر))212 

من طرف غرفة  لجنا6ات بفاس،
من أ ل  نا6ة  لسرقة  ملوصوفة)
بالتعدد و لليل و ستعمال ناقلة ذ ت)

محرك.
 ومعاقبته عن ذلك بسنتين  ثنتين))2)
وتحميله) موقوف  لتنفيذ  حبسا 

 لصائر تضامنا و ال بار في  ألدنى.
ممثل  لنيابة  لعامة

كات4  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس

 ملف  نائي  ستئنافي

رقم 585/))26/)212

ملخص  لحكم أو  لقر ر
مزد د) بوشبتي  (:  السم  لعائلي)

سنة)994)))بصفرو.

 السم  لشخ�سي):)أمين.

لطيفة بنت) (: وأمه) حسن،) (:  بن)

عبد  لسالم.

51)حي  لبساتين) :) لرقم)  لساكن)

صفرو.

ديسمبف) (6 بتاريخ) عليه  حكم 

غرفة  لجنا6ات) طرف  من  (212(

علنيا  نتهائيا) بفاس   الستئنافية 

وغيابا،

في) أ ل  نا6ة  ملشاركة  من 

و لليل) بالتهد6دد   لسرقة  ملوصوفة 

و لكسر و ستعمال ناقلة.

في  لشكل):)قبول  الستئناف.

في  ملوضوع):)تأ6يد  لقر ر  ملستأنف)

 لصادر عن غرفة  لجنا6ات ملحكمة)

أكتوبر) (26  الستئناف بفاس بتاريخ)

في  مللف رقم) (529 تحت رقم) (2121

2019/2609/533) لقا�سي بمؤ خذة)

 ملتهم  مين بوشبتي من أ ل ما نس4)

(2( بسنتين  ثنتين) ومعاقبته   إليه 

في) و ال بار  مع  لصائر  نافذ   حسبا 

 ألدنى.

وبعقل أمالك  ملتهم وبقائها تحت)

 لعقل.

وبإشعار  ألمالك  ملخزنية بملخص)

 لحكم.

 وبنشره في  لجريدة  لرسمية بمسعى

من  لنيابة  لعامة.

وبتعليق  لحكم بباب آخر مسكن)

للمتهم.
ممثل  لنيابة  لعامة

كات4  لضبط

96

محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي رقم 2619/226/)212

ملخص  لحكم أو  لقر ر
 السم  لعائلي):)طال4.

 السم  لشخ�سي):)عبد  لحق.
بنت) رقية  (: وأمه) أحمد،) (:  بن)

محمد.
 ملولود بتاريخ))95))بفاس.

 لساكن):)بالرقم)6)زنقة  لضويات)
عمارة كنينو  لشقة)6))فاس.

نوفمبف) ((( بتاريخ) عليه  حكم 
غرفة  لجنا6ات) طرف  من  (212(

بفاس.
بمؤ خذة) (: في  لدعوى  لعمومية)
 ملتهم من أ ل  نا6ة  لتزوير في محرر)
سنو ت) ()4( بأربع) ومعاقبته  رسمي 
حبسا نافذ  وتحميله  لصائر و ال بار)

في  ألدنى.
ملكية ضمن) وباتالف عقد  حياء)
كناش) (2 صحيفة) (3 بعدد) أصله 
قسم  لتوثيق) (((2 رقم)  ألمالك 

بصفرو.
في  لشكل) (: في  لدعوى  ملدنية)
بأد ء) ملتهم) في  ملوضوع  بقبولها 
تضامنا لفائدة  ملطال4 بالحق  ملدني)
11.111))درهم) تعويضا مدنيا قدره)
وتحميله  لصائر تضامنا على  لنسبة)

وإعفاء) ملطال4 من بقية  لصائر.
ممثل  لنيابة  لعامة

كات4  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي رقم 2619/226/)212

ملخص  لحكم أو  لقر ر
 السم  لعائلي):)شميل.

 السم  لشخ�سي):)عبد  لعزيز.
فاطمة بنت) (: وأمه) محمد،) (:  بن)

 ملختار.
 (959 مارس) ((5 بتاريخ)  ملولود 

بفاس.
 لساكن):)بالرقم)1)) لزنقة)3))حي)

 ملر ة فاس.
نوفمبف) ((( بتاريخ) عليه  حكم 
غرفة  لجنا6ات) طرف  من  (212(

بفاس.

بمؤ خذة) (: في  لدعوى  لعمومية)

في) أ ل  ملشاركة  لتزوير  من   ملتهم 

محرر رسمي و ستعماله وبر ءته من)

سنو ت) ()4( بأربع) ومعاقبته   لباقي 

حبسا نافذ  وتحميله  لصائر و ال بار)

في  ألدنى.

ملكية ضمن) وباتالف عقد  حياء)

كناش) (2 صحيفة) (3 بعدد) أصله 

قسم  لتوثيق) (((2 رقم)  ألمالك 

بصفرو.

في  لشكل) (: في  لدعوى  ملدنية)

بأد ء) ملتهم) في  ملوضوع  بقبولها 

تضامنا لفائدة  ملطال4 بالحق  ملدني)

11.111))درهم) تعويضا مدنيا قدره)

وتحميله  لصائر تضامنا على  لنسبة)

وإعفاء) ملطال4 من بقية  لصائر.
ممثل  لنيابة  لعامة

كات4  لضبط

98

محكمة  الستئناف بفاس

ملف  نائي رقم 6)2619/3/)212

ملخص  لحكم أو  لقر ر
 السم  لعائلي):)شعبان.

 السم  لشخ�سي):) ملصطفى.

فاضمة بنت) (: وأمه) :)حسن،)  بن)

بويغيد ن.

 (974 6نا6ر) فاتح  بتاريخ   ملولود 

با6ت مزوغ.

أوالد  لطي4) بجماعة  (:  لساكن)

فاس.

حكم عليه بتاريخ)2)ديسمبف))212 

من طرف غرفة  لجنا6ات بفاس،

من أ ل  نا6ة  تالف ورقة بنكية)

ومحاولة  لنص4.

 ومعاقبته عن ذلك بسنة و حدة))))

حبسا نافذ  وتحميله)) لصائر و ال بار)

في  ألدنى وبر ءته من  لباقي.
ممثل  لنيابة  لعامة

كات4  لضبط

99
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه 

والغابات 
)قطاع  ملياه و لغابات(

يعلن للعموم إن محضر  لتحد6د)
بامللك  لغابوي  ملسمى)  ملتعلق 
بتف ب  ماعتي) و لو قع  »شر قة«)
حجر) بقيادة  وكزنا6ة  حجر  لنحل 
 لنحل و مللحقة  ألولى لكزنا6ة بد ئرة)
طنجة وباشوية كزنا6ة بإقليم طنجة)
أصيلة،) لتي وقع تحد6دها بتاريخ) (-
وفي  أل6ام  ملو لية) ((994 فبف 6ر) ((8
 2122 فبف 6ر) ((6 بتاريخ) سيوضع 
حجر  لنحل) قيادة  قائدي  بمكتبي 
و مللحقة  ألولى لكزنا6ة،)رئي�سي لجنة)
أصيلة) (- طنجة) إقليم   لتحد6د،)
على  ألمالك) وبمكت4  ملحافظ 
حيث) بطنجة  و لرهون   لعقارية 

6مكن ملن له غرض  الطالع عليه.
لتقد6م) أما  أل ل  ملضروب 
على  لتحد6د  ملذكور)  لتعرضات 
بمكتبي  لقائد6ن  لسالفين  لذكر)
من) أشهر  بتد ء) ثالثة  على  فيمتد 
2122)وهو تاريخ نشر هذ ) 6))فبف 6ر)

 إلعالن في  لجريدة  لرسمية.
وخالل  لثالثة أشهر  ملو لية لهذ )
 أل ل 6ج4 أن تودع بمكت4  لسيد)
مطال4) أعاله   ملحافظ  ملذكور 
تحفيظ تأكيد6ة للتعرضات  ملقدمة.
1 

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 
رقم) ( لسبو) وكالة  لحوض  ملائي 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( ح.ج/2022/130)
على  لعقار) سيجرى  2122) لذي 
 ملسمى بوتليلت ذي نظيف عقد شر ء)
ض)5)4)ص)9)4) ملتو  د بالجماعة)
قيادة  ركوالون،) تكريكرة،)  لتف بية 
 2( تاريخ) من  إفر ن،) بتد ء) إقليم 

فبف 6ر)2122)إلى غا6ة)3)مارس)2122 
بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص)
من أ ل) منه،) بإنجاز بئف و ل4  ملاء)
مساحة) ( (  الستعمال  ملنزلي و لسقي)
زروق) لفائدة  لسيد)ة() هكتار ت  (4
 لحسين)) لحامل))ة(لبطاقة  لتعريف)

.C298859(لوطنية 
43

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 
رقم) ( لسبو) وكالة  لحوض  ملائي 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( ح.ج/2022/128)
2122) لذي سيجرى على  لعقار ت)
شر ء) عقود  ذي  بوزوف   ملسماة 
مضمنة بعدد)471)وعدد)263)وعدد)
بالجماعة  لتف بية) )46) ملتو  د 
مرموشة،) د ئرة  6موز ر  سرغينة،)
 (4 تاريخ) من  بوملان،) بتد ء) إقليم 
فبف 6ر)) (23 غا6ة) إلى  (2122 فبف 6ر)
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122
و ل4  ملاء) ثق4  بإنجاز   لتفخيص 
أ ل  الستعمال  ملنزلي من   منه،)
هكتار ت) (4,63(5 مساحة) ( و لسقي)
مقادري  حمد)) لفائدة  لسيد)ة()
 لحامل))ة()لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

.Y2568
44

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 
رقم) ( لسبو) وكالة  لحوض  ملائي 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( ح.ج/2022/124)
على  لعقار) سيجرى  2122) لذي 
ثبوت) عقد  ذي  تسكارت   ملسمى 
 311 ص) (713 بعدد) ض  ملكية 
تزكيت،) بالجماعة  لتف بية   ملتو  د 
بوملان،) بتد ء) إقليم  تزكيت،) قيادة 
إلى غا6ة) (2122 فبف 6ر) (2( من تاريخ)

بحث علني في شأن) (2122 ( مارس) (3
ثق4) بإنجاز  مشروع  لتفخيص 
و ل4  ملاء)منه،)من أ ل  الستعمال)
و لسقي) إرو ء) ملاشية  و   ملنزلي 
لفائدة  لسيد)ة() هكتار   (( مساحة)
لبطاقة) )ة() ) لحامل)  عبو مصطفى)

.D25(112(لتعريف  لوطنية 
45

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 
رقم) ( لسبو) وكالة  لحوض  ملائي 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( ح.ج/2022/123)
على  لعقار) سيجرى  2122) لذي 
شهادة) ذي  بويعوريضن   ملسمى 
69/2021) ملتو  د)  الستغالل عدد)
قيادة) تزكيت،) بالجماعة  لتف بية 
من) إقليم  فر ن،) بتد ء) تزكيت،)
 3 غا6ة) إلى  (2122 فبف 6ر) (2( تاريخ)
شأن) في  علني  بحث  (2122 ( مارس)
مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق4 و ل4)
 5 من أ ل سقي مساحة) منه،)  ملاء)
بنعي�سى) لفائدة  لسيد)ة() هكتار ت 
وعبد  لو حد لصفر  لحامل) ( لصفر)
لبطاقة  لتعريف  لوطنية) )ة()

.DB(1633و(D27734
46

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 
رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( ح.ج/2022/122)
على  لعقار) سيجرى  2122) لذي 
شر ء) عقد  ذي  بويمرغان   ملسمى 
419) ملتو  د) ص) (5(2 بعدد) ض 
قيادة) بالجماعة  لتف بية تمحضيت،)
إقليم  فر ن،) بتد ء) تمحضيت،)
إلى غا6ة) (2122 فبف 6ر) (2( من تاريخ)
بحث علني في شأن) (2122 ( مارس) (3

مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق4 و ل4)
مساحة) سقي  أ ل  من  منه،)  ملاء)
لفائدة  لسيد)ة() هكتار   ((,(697
لبطاقة) )ة() غيثة  لحامل) زكارية 

.DA81(34(لتعريف  لوطنية 
47

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 
رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( ح.ج/2022/129)
على  لعقار) سيجرى  2122) لذي 
ذي) خربة  باون   ملسمى  لحويط 
 16/6962 رقم) مطل4  لتحفيظ 
بالجماعة  لتف بية  6ت)  ملتو  د 
إقليم) ( د ئرة تيفلت،) علي  ولحسن،)
 (4 تاريخ) من   لخميسات،) بتد ء)
فبف 6ر)) (23 غا6ة) إلى  (2122 فبف 6ر)
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122
و ل4  ملاء) بئف  بإنجاز   لتفخيص 
 2 مساحة) سقي  أ ل  من  منه،)
هدي موحى) هكتار  لفائدة  لسيد)ة()
 لحامل))ة()لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

.D2126(7
48

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 
رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( ح.ج/2022/131)
على  لعقارين) 2122) لذي سيجرى 
 ملسميان  تاويت وفد ن وطو طي ذي)
 لرسمين  لعقاريين عدد)41/58694 
41/60115) ملتو  د6ن بالجماعة) و)
صفرو،)) د ئرة  تازوطة،)  لتف بية 
 (4 تاريخ) من  صفرو،) بتد ء) إقليم 
فبف 6ر)) (23 غا6ة) إلى  (2122 فبف 6ر)
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122
و ل4  ملاء) ثق4  بإنجاز   لتفخيص 
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منه،)من أ ل سقي مساحة)4,3421 
عزيز) لفائدة  لسيد)ة() قلي  هكتار  
 لحامل))ة()لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

.CB2((612
49

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 
رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( ح.ج/2022/133)
على  لعقار) سيجرى  2122) لذي 
ذي) تاقة  لفرفارة  فد ن   ملسمسى 
  6/2021 عدد) شهادة  الستغالل 
 ملتو  د بالجماعة  لتف بية  لعنوصر،)
إقليم صفرو،) بتد ء) ( د ئرة صفرو،)
إلى غا6ة) (2122 فبف 6ر) ((4 من تاريخ)
23)فبف 6ر))2122)بحث علني في شأن)
مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق4 و ل4)
مساحة) سقي  أ ل  من  منه،)  ملاء)
لفائدة  لسيد)ة() هكتار   (4,9489
لبطاقة) )ة() لعرو�سي  سعيد  لحامل)

.C(51185(لتعريف  لوطنية 
50

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 
رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 
6نا6ر) (25 بتاريخ) ( ح.ج/2022/136)
2122) لذي سيجرى على  لعقار ت)
ذي  لرسم) بسيبيسة   ملسماة 
ومطل4) (81/15030 عدد)  لعقاري 
 لتحفيظ عدد)81/4114)وذي عقد)
شر ء)عدد)196)) ملتو  د بالجماعة)
تيفلت،)) د ئرة   لتف بية  لجوهرة،)
تاريخ) من  إقليم  لخميسات،) بتد ء)
فبف 6ر)) (23 إلى غا6ة) (2122 فبف 6ر) ((4
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122
و ل4  ملاء) ثق4  بإنجاز   لتفخيص 
منه،)من أ ل سقي مساحة)4,2129 
بنعاشيف) لفائدة  لسيد)ة() هكتار  
لبطاقة  لتعريف) )ة() صابر  لحامل)

.XA(5192(لوطنية 
51

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

6نا6ر) (25 بتاريخ) ( ح.ج/2022/140)

على  لعقار) سيجرى  2122) لذي 

ذي) حرش  لبقال  فد ن   ملسمى 

4)4) ملتو  د) ض بعدد) عقد شر ء)

عالل) سيدي  بالجماعة  لتف بية 

إقليم) ( د ئرة  لخميسات،)  ملصدر،)

 (4 تاريخ) من   لخميسات،) بتد ء)

فبف 6ر)) (23 غا6ة) إلى  (2122 فبف 6ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

 لتفخيص بإنجاز ثق4 وحفر بئف و ل4)

 4  ملاء)منهما،)من أ ل سقي مساحة)

لفائدة  لسيد)ة() لحص4) هكتار ت 

لبطاقة  لتعريف) )ة() مر د  لحامل)

.D632827(لوطنية 

52

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

6نا6ر) (26 بتاريخ) ( ح.ج/2022/141)

على  لعقار) سيجرى  2122) لذي 

ذي شهادة  مللكية) (2  ملسمى لعيوني)

عدد)69/86886) ملتو  د بالجماعة)

عين) عين  لشقف،باشوية   لتف بية 

يعقوب،) موالي  إقليم   لشقف،)

إلى) (2122 4))فبف 6ر)  بتد ء)من تاريخ)

علني) بحث  (2122 ( فبف 6ر) (23 غا6ة)

بإنجاز) مشروع  لتفخيص  شأن  في 

ثق4 و ل4  ملاء)منه،)من أ ل سقي)

لفائدة) هكتار ت  (2,1459 مساحة)

عبد  لحفيظ  لشفاني)  لسيد)ة()

و محمد  لشفاني  لحامل))ة()لبطاقة)

و (C516(91  لتعريف  لوطنية)

.C453264

53

كالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

6نا6ر) (25 بتاريخ) ح.ج/2022/86)

على  لعقار) سيجرى  2122) لذي 

عدد)  ملسمى  لسوق ذي عقد شر ء)

بالجماعة  لتف بية) 56)) ملتو  د 

إقليم) صفرو،) د ئرة   لعنوصر،)

فبف 6ر) ((4 تاريخ) من  صفرو،) بتد ء)

 2122 ( فبف 6ر) (23 غا6ة) إلى  (2122

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص)

من) منه،) و ل4  ملاء) ثق4  بإنجاز 

هكتار ) ((,4154 مساحة) أ ل سقي 

لفائدة  لسيد)ة()شفاني عبد  لرحيم)

 لحامل))ة()لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

.C448211

54

كالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

6نا6ر) (25 بتاريخ) ح.ج/2022/84)

على  لعقار) سيجرى  2122) لذي 

ذي  لرسم) موالي  دريس   ملسمى 

41/55352) ملتو  د) عدد)  لعقاري 

د ئرة) بالجماعة  لتف بية  مطرناغة،)

من) صفرو،) بتد ء) إقليم   ملنزل،)

 23 إلى غا6ة) (2122 فبف 6ر) ((4 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2122 ( فبف 6ر)

ثقبين) بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

سقي) أ ل  من  منهما،) و ل4  ملاء)

لفائدة) هكتار   (32,7961 مساحة)

منادي  دري�سي) محسن   لسيد6ن 

)ة() وحميد حموز  لفياللي  لحاملين)

 C281989(لبطاقة  لتعريف  لوطنية

.C38(971(و

55

كالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

6نا6ر) (25 بتاريخ) ح.ج/2022/135)

على  لعقارين) 2122) لذي سيجرى 

وفيفولي)) ((  ملسميين  لحاج  دريس)

عدد) ذي  لرسمين  لعقاريين 

16/29971) ملتو  د)  16/15672

بويحيى) بالجماعة  لتف بية  6ت 

إقليم) تيفلت،) د ئرة   لحجامة،)

 (4 تاريخ) من   لخميسات،) بتد ء)

فبف 6ر)) (23 غا6ة) إلى  (2122 فبف 6ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

و ل4  ملاء) ثق4  بإنجاز   لتفخيص 

منه،)من أ ل سقي مساحة)8)6,31 

هكتار  لفائدة  لسيد بويحياوي عز)

لبطاقة  لتعريف) )ة()  لد6ن  لحامل)

.G86648(لوطنية 

56

كالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

6نا6ر) (25 بتاريخ) ح.ج/2022/70)

على  لعقار) سيجرى  2122) لذي 

ذي) سيدي  لحرمة   ملسمى  نان 

شر ء) عقد  موضوع  عقد  ستغالل 

282) ملتو  د) ص) (329 بعدد) ض 

بويحيى) بالجماعة  لتف بية  6ت 

إقليم) تيفلت،) د ئرة   لحجامة،)

 (4 تاريخ) من   لخميسات،) بتد ء)

فبف 6ر)) (23 غا6ة) إلى  (2122 فبف 6ر)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

 لتفخيص بإنجاز بئف و ل4  ملاء)منه،)

)تزويد) صناعية) أغر ض  أ ل  من 

 KENI(مقلع رخام باملاء()لفائدة شركة

في شخص ممثلها) (MARBRE SARL

 لقانوني.
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عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   2950

كالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

6نا6ر) (25 بتاريخ) ح.ج/2022/119)

على  لعقار) سيجرى  2122) لذي 

 ملسمى تكلمامت ذي  لرسم  لعقاري)

عدد)41/29004) ملتو  د بالجماعة)

 لتف بية  غبالو  قور ر،)د ئرة صفرو،)

تاريخ) من  ) بتد ء) صفرو)  إقليم 

فبف 6ر)) (23 إلى غا6ة) (2122 فبف 6ر) ((4

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

و ل4  ملاء) ثق4  بإنجاز   لتفخيص 

منه،))من أ ل سقي مساحة)3,7321 

محمد) لفائدة  لسيد)ة() هكتار  

لبطاقة) )ة()  حسحوس  لحامل)

.J(561(5(لتعريف  لوطنية 

58

كالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

6نا6ر) (25 بتاريخ) ح.ج/2022/132)

قطعة) على  سيجرى  2122) لذي 

أرضية فالحية ذ ت عقد بيع وتنازل)

و لتصرف) حق  الستغالل  عن 

 21(5 3))ماي) ( مصادق عليه بتاريخ)

أوالد) بالجماعة  لتف بية   ملتو  د 

إقليم) فاس،) د ئرة  حو ز   لطي4،)

فبف 6ر) ((4 تاريخ) من  فاس،) بتد ء)

 2122 ( فبف 6ر) (23 غا6ة) إلى  (2122

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص)

بإنجاز ثق4 و ل4  ملاء)منه،))من أ ل)

لفائدة  لسيد)ة()  الستعمال  ملنزلي 

 للنجاص  دريس  لحامل))ة()لبطاقة)

.R253949(لتعريف  لوطنية 

59

كالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

6نا6ر) (25 بتاريخ) ح.ج/2022/121)

على  لعقار) سيجرى  2122) لذي 

شهادة) ذي  (39 ه) لعيون   ملسمى 

07/88101) ملتو  د) عدد)  مللكية 

بالجماعة  لتف بية سبع رو �سي،)د ئرة)

إقليم موالي يعقوب)) موالي يعقوب،)

2122)إلى) 4))فبف 6ر)  بتد ء)من تاريخ)

غا6ة)23)فبف 6ر))2122)بحث علني في)

شأن مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق4)

و ل4  ملاء)منه،))من أ ل  الستعمال)

هكتار) (1.12 مساحة) وسقي   ملنزلي 

عبد) لفائدة  لسيد)ة() لصادقي 

لبطاقة  لتعريف) )ة()  لكريم  لحامل)

.C986918(لوطنية 

60

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج)

 2122 6نا6ر) (26 بتاريخ) (2022/102

 لذي سيجري على  لعقارين  ملسميين)

» ملسماعيل«)موضوع تصرف وحيازة)

ذي عقدي شر ء) (4 وعدد) (46( عدد)

أرضية) وقطعة  ((1 وعدد) (1( عدد)

32،) ملتو  د) عدد) ذ ت عقد شر ء)

د ئرة) بالجماعة  لتف بية بني دركول،)

شفشاون،) بتد ء) إقليم  تازة،) باب 

إلى غا6ة) (2122 فبف 6ر) (28 من تاريخ)

2122)بحث علني في شأن) مارس) (((

بئف و ل4 بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

أ ل  الستعمال) من  منه،)  ملاء)

 ملنزلي وإرو ء) ملاشية وسقي مساحة)

3,5282)هكتار  لفائدة  لسيد  لخضر)

عبد  لعزيز  لحامل لبطاقة  لتعريف)

.LC3721(لوطنية 

72

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج)

 2122 6نا6ر) (26 بتاريخ) (2022/118

 لذي سيجري على  لعقار ت  ملسماة)

»فد ن) و) شعبة«) »فد ن  لرمل 

» لرحبة« و)  شجرة  لكلبتوس«)

»فد ن) و) »فد ن شعبة  لدحانة«) و)

و)»لحروف«)ذي عقد) قرب  لجنان«)

شر ء)بين  لورثة ض بعدد)224)و24 

و89))و413)وشهادتين إد ريتين عدد)

بالجماعة) و252،) ملتو  د  (253

 لتف بية عين  لجوهرة،)د ئرة تيفلت،)

تاريخ) من  إقليم  لخميسات،) بتد ء)

فبف 6ر) (24 إلى غا6ة) (2122 فبف 6ر) ((4

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2122

و ل4  ملاء) ثق4  بإنجاز   لتفخيص 

منه،)من أ ل سقي مساحة)9376,) 

قاسم) لفائدة  لسيد حجاج  هكتار  

لبطاقة  لتعريف  لوطنية)  لحامل 

.XA(3543

73

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج)

 2122 6نا6ر) (26 بتاريخ) (2022/137

على  لعقار  ملسمى) سيجري   لذي 

شر كة) موضوع  تفاقية  »لوكومن«)

بين  لجماعة  لتف بية  لكنزرة)

د ر  لطالبة) و لجمعية  لخيف6ة 

ديسمبف) (25 بتاريخ) حررت   لكنزرة 

9)21)ذي  لرسم  لعقاري)16/1470 

 ملتو  د بالجماعة  لتف بية  لكنزرة،)

د ئرة  لخميسات،)إقليم  لخميسات،)

إلى) (2122 4))فبف 6ر)  بتد ء)من تاريخ)

2122)بحث علني في) فبف 6ر) ((7 غا6ة)

شأن مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق4)

تزويد) أ ل  من  منه،) و ل4  ملاء)

لفائدة) باملاء) د ر  لطالبة  مر فق 

 لجمعية  لخيف6ة د ر  لطالبة  لكنزرة)

في شخص ممثلها  لقانوني.

74

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 

رقم) ( لسبو) وكالة  لحوض  ملائي 

6نا6ر) (27 بتاريخ) ( ح.ج/2022/146)

على  لعقار) سيجرى  2122) لذي 

شهادة  مللكية) ذي   ملسمى  لزناتة 

رقم) شهادة  د رية  (F/24424 عدد)

بالجماعة) 190/2021) ملتو  د 

) والد) د ئرة) ( د ود،) سيدي   لتف بية 

يعقوب،) موالي  إقليم  ملطة،)  امع 

 2122 فبف 6ر) ((5 تاريخ) من   بتد ء)

بحث) (2122 فبف 6ر) (24 غا6ة) إلى 

مشروع  لتفخيص) شأن  في  علني 

من) منه،) و ل4  ملاء) ثق4  بإنجاز 

هكتار ت) (2.(8 مساحة) ( ( أ ل سقي)

بالر �سي  دريس)) لفائدة  لسيد)ة()

 لحامل))ة(لبطاقة  لتعريف  لوطنية)

.C7(1217
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2951 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 

رقم) ( لسبو) وكالة  لحوض  ملائي 

ج/2022/145))بتاريخ)27)6نا6ر)2122 

على  لعقار  ملسمى) سيجرى   لذي 

 لرمل ذي عقد قسمة محرر بتاريخ)

بالجماعة) )212) ملتو  د  6وليو) (6

) والد) د ئرة) ( د ود،) سيدي   لتف بية 

يعقوب،) موالي  إقليم  ملطة،)  امع 

2122)إلى) 5))فبف 6ر)  بتد ء)من تاريخ)

2122)بحث علني في) فبف 6ر) (24 غا6ة)

بجل4  ملاء) شأن مشروع  لتفخيص 

من و د سبو)،)من أ ل سقي)))مساحة)

93.))هكتار))لفائدة  لسيد)ة()ر قي غز)

لبطاقة  لتعريف) )ة() ) لحامل)  لد6ن)

.C498625(لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة) أصدرته  قر ر  بمو 4 

رقم) ( لسبو) وكالة  لحوض  ملائي 

6نا6ر) (27 بتاريخ) ( ح.ج/2022/144)

على  لعقار) سيجرى  2122) لذي 

خاص) (73(/ مخزني) ملك   ملسمى 

عدد) »موضوع  لرسم  لعقاري«)

ذي  تفاقية  لشر كة) (10014/14

 (437(3 عدد) مشروع  مع  لدولة 

بالجماعة  لتف بية  غبالو)  ملتو  د 

 قور ر،))د ئرة))صفرو،)إقليم صفرو،)

إلى) (212( 4))فبف 6ر)  بتد ء)من تاريخ)

علني) بحث  (2122 فبف 6ر) (24 غا6ة)

بإنجاز) مشروع  لتفخيص  شأن  في 

ثق4 و ل4  ملاء)منه،)من أ ل سقي)))

لفائدة) ( هكتار ) (32.8818 مساحة)

شركة)STE CAROUBIER   FARM)في)

شخص ممثلها  لقانوني.
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عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2952  

 لصندوق  لوطني للضمان  ال تماعي
 لبيانات  لتوليفية برسم  لسنة  ملالية 9)21

 لنظام  لعام



2953 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2954  



2955 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2956  

27



2957 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

 لصندوق  لوطني للضمان  ال تماعي

 لبيانات  لتوليفية برسم  لسنة  ملالية 9)21

 لتأمين  إل باري عن  ملرض



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2958  



2959 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2960  

28



2961 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

 لصندوق  لوطني للضمان  ال تماعي

 لبيانات  لتوليفية برسم  لسنة  ملالية 2121

 لنظام  لعام



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2962  



2963 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2964  



2965 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

29



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2966  

 لصندوق  لوطني للضمان  ال تماعي

 لبيانات  لتوليفية برسم  لسنة  ملالية 2121

 لتأمين  إل باري عن  ملرض



2967 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2968  



2969 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 
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عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2970  

جامعة القا�سي عياض - الرئاسة



2971 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2972  



2973 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 
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عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2974  



2975 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2976  

2



2977 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

3



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2978  

4



2979 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

انطالقا

انطالقا من سد

 نطالقا من سد  لحسن  لثاني

5



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2980  



2981 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2982  

6



2983 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2984  

7



2985 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2986  

8



2987 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2988  

9



2989 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2990  

سد كدية برنة



2991 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2992  



2993 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2994  



2995 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2996  



2997 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية2998  



2999 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية3000  
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3001 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

76

مشروع مرسوم
 بإعالن أن المنفعة العامة تقضي بإحداث ثكنات عسكرية بجماعة زاكورة )إقليم زاكورة( وبنزع ملكية القطع األٍرضية

الالزمة لهذا الغرض



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية3002  



3003 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية3004  



3005 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 

104



عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122)الجريدة الرسمية   3006

105



3007 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 
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عدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) الجريدة الرسمية3008  
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3009 الجريدة الرسميةعدد)5713 - 4))ر 4)443) )6))فبف 6ر)2122) 
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